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Анотація 

 
Бутурлімова О.М. «Становлення та діяльність Лейбористської партії 

Великої Британії (1893-1931рр.)». – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена історії Лейбористської партії Великої 

Британії 1893-1931 рр. Основну увагу приділено дослідженню витоків 

організаційного становлення партії, вивченню інструментів боротьби за 

електорат. З’ясовано стан наукової розробки теми, проаналізовано основні 

причини збільшення кількості членів Лейбористської партії після 1918 р. В 

роботі досліджено трансформацію «географії» електорату Лейбористської 

партії, розглянуто зміни в партійній тактиці і партійних програмах, 

встановлено співвідношення кількості жінок-кандидаток від лейбористів на 

виборах у порівнянні з лібералами і консерваторами. Доведено, що 

Лейбористська партія пройшла насичений політичний шлях від «невеликої 

групи тиску» в британському Парламенті у потужну політичну партію 

загальнонаціонального рівня, яка замінила лібералів в традиційній 

двопартійній системі Великої Британії. 

У дослідженні проаналізовано і розкрито перші кроки становлення і 

формування Лейбористської партії Великої Британії. Розглядається внесок 

кожного партійного осередку: Фабіанського товариства, Незалежної 

Робітничої Партії, Соціал-демократичної федерації, тред-юніонів на шляху 

об’єднання у Комітет Робітничого Представництва і формування 

Лейбористської партії на початку ХХ ст.  В роботі проведено 

просопографічний аналіз Першого (1924) і Другого (1929) лейбористських 
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урядів. На основі широкого кола англомовної літератури і джерел 

проаналізовано успіхи на національних виборах провідних кандидатів від 

Лейбористської партії у період із 1900 по 1931 рр.  Розглядаються такі засоби 

агітації Лейбористської партії, як кларіон-фургони, спортивні ліги, преса і 

радіо, розглянуто феномен т. зв. «Лейбористської церкви».  

Особливу увагу приділено взаємовідносинам між Лейбористською 

партією і християнськими деномінаціями у Великій Британії. Встановлено 

причини зближення Лейбористської партії з представниками духовенства 

Англіканської церкви, зазначаються причини погіршення їхніх взаємин після 

1924 р. Узагальнюючи досвід британських вчених з даної проблематики 

звернуто увагу на те, що нонконформістські церкви, які на поч. ХХ ст. 

підтримували виключно лібералів, після Першої світової війни переходять до 

підтримки Лейбористської партії, особливо серед молодшого покоління 

нонконформістів. Наголошено, що значна частина партійних активістів кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. належала до нонконформістських деномінацій 

(головним чином методистів). Розглядаючи відносини з Римо-католицькою 

церквою з’ясовано, що підтримка виборців-католиків була важливою для 

посилення партії в 20-х рр. ХХ ст. Характерною рисою у взаємовідносинах 

між партією і християнськими церквами було те, що після першого досвіду 

урядування лейбористів у 1924 р. відносини ускладнились, що було реакцією 

на внутрішню і зовнішню політику лейбористів. Стверджується, що релігія і 

релігійні протиріччя були більш вагомою складовою партійно-політичної 

системи британського суспільства міжвоєнного періоду ніж це визнається 

спеціалістами в даній історичній галузі. 

В результаті аналізу наукової літератури зазначається, що англомовна 

історіографія британської Лейбористської партії пройшла довгий шлях 

становлення упродовж ХХ - ХХІ століть. Авторами перших праць були самі 

лідери партії, які акцентували свою увагу переважно на ідеології лейборизму 

і його завданнях, аналізували перший досвід перебування при владі.  У 

другій половині ХХ ст. у зв’язку і з уведенням до наукового обігу архівних 
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матеріалів, які відображали діяльність Лейбористської партії, з’явилась 

потреба у переосмисленні партійно-політичної історії лейбористів. Партійній 

архіви на загальнонаціональному рівні стали доступними для дослідників  із 

1960 року, утім можливість працювати із документами, які стосуються 

партійно-політичної історії 1920-х років, історики отримали лише у 1970-ті.  

Це дозволило історикам робити як міждисциплінарні дослідження, 

присвячені історії партії та її партійним осередкам на місцях, так і плідно 

працювати над біографіям очільників партії. До столітнього ювілею партії 

з’явилася низка досліджень, де подано огляд основних етапів становлення 

партії, переоцінюється її роль у подіях світового та державного рівня. Утім, 

часто такі дослідження створювалися за грантової підтримки самої партії, 

отже, мали апологетичний характер. На початку ХХІ ст. з огляду на 

небачений успіх лейбористів (третій поспіль кабінет за результатами виборів, 

1997, 2001 та 2005 рр.) дещо розширилося поле досліджень традиційної 

політичної історії з метою показати історичне підґрунтя такого явища. У цей 

час з’явилися роботи, в яких переосмислюється роль лідерства в 

Лейбористській партії, вплив медіа-ресурсів у зміцненні позицій партії, 

конкретизується «регіональний» вимір партійної роботи тощо. 

У вітчизняній історіографії все ще бракує історичних досліджень, 

присвячених  ранньому періоду історії Лейбористської партії, та потребує 

переосмислення історія самого робітничого руху у Великій Британії другої 

половини ХІХ – першої чверті ХХ ст., вивчення особливостей боротьби за 

«робітничий» електорат, яка точилася між тогочасними політичними 

партіями. 

Опрацьована джерельна база дослідження дає підстави говорити про  

те, що Лейбористська партія у 20-х рр. ХХ ст. була потужною політичною 

силою. Партійна програма, поступово змінювалась, вдосконалювалась з 

метою збільшення кількості потенційних виборців. Тому, партійні програми 

намагались скласти таким чином, щоб вони враховували інтереси якомога 

більшої кількості виборців. Поширенню лейбористських ідей сприяла і 
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партійна преса. Однак, перебуваючи при владі, партії вдалося втілити в 

життя лише дуже малу частину із того, про що було заявлено у 

передвиборних програмах і маніфестах. З одного боку, це пояснювалося тим, 

що обидва рази (у 1924 та 1929 рр.) лейбористи не мали парламентської 

більшості і залежали від підтримки лібералів, так і тим, що це був перший 

досвід перебування при владі, і в партії не вистачало досвідчених 

управлінських кадрів. Парламентські вибори 1929 р., підтвердили 

правильність партійної тактики, обраної керівництвом, однак події світової 

економічної кризи, боротьба лівої і правої ідеологічних течій в самій партії та 

відсутність урядового досвіду завадили лейбористам втримати єдність партії 

та виправдати довіру виборців. 

Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових та 

спеціальноісторичних принципів, підходів та методів. Її основу становить 

принцип історизму, який дозволив простежити еволюцію ідейних та 

організаційних засад Лейбористської партії Великої Британії у першій 

третині ХХ ст. Принцип об’єктивності дозволив неупереджено підійти до 

аналізу праць засновників партії, відзначити сильні та слабкі риси 

лейбористської ідеології та уникнути ідеалізації їхньої діяльності у розбудові 

партійних структур. Системний та типологічний підходи допомогли 

представити партійну структуру як працюючу модель, де взаємопов’язані 

між собою окремі елементи, та під час аналізу історіографії проблеми і 

систематизації джерельної бази дослідження.  Для дослідження впливу ідей 

лейборизму на виборців та вивчення інструментів політичної пропаганди під 

час роботи із електоратом автор послуговувалася інструментарієм, який 

використовується у психології, комплексною методикою психологічного 

підходу. Під час вивчення діяльності лідерів Лейбористської партії 

застосовувалася комбінація біографічного методу та психологічного підходу. 

Для визначення «колективного портрету» електорату Лейбористської партії 

та партійного керівного ядра на загальнонаціональному та локальному рівнях 

використовувався метод «просопографії», який у британській історіографії 
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довів свою успішність при вивченні саме політичної історії. Для аналізу 

текстів постерів та листівок, які друкувала Лейбористська партія, публічних 

виступів партійних лідерів у тогочасних ЗМІ автор послуговувалася контент-

аналізом. Це дозволило визначити короткі смислові конструкції, які впливали 

на електорат, та частоту їхнього використання. Серед спеціальнонаукових 

методів окреме місце належить історико-порівняльному, який дозволив 

зіставити інструменти роботи із електоратом на різних етапах утвердження 

при владі лейбористів. Серед загальнонаукових методів автор 

послуговувалася методом індукції, дедукції та статистичного аналізу, який 

дозволив представити частину проміжних результатів дослідження  у вигляді 

таблиць та діаграм. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що здійснено комплексне 

історичне дослідження в якому вперше у вітчизняній історіографії зроблено 

спробу комплексно дослідити ранній етап становлення Лейбористської партії 

Великої Британії. Уточнено інструменти та комунікаційні моделі роботи 

лейбористів із електоратом та зміни в електоральній базі партії упродовж 

1920-х років. Отримали подальший розвиток дослідження партійно-

політичної історії Великої Британії кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. та 

ідейних засад британської Лейбористської партії на ранньому етапі її 

становлення. 

Основні положення дисертації та її результати можуть бути 

використані для подальших наукових досліджень із британської партійно-

політичної історії.  

Ключові слова: Велика Британія, Лейбористська партія, лейборизм, 

Дж. Р. Макдональд, електорат, партійно-політична історія. 
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Buturlimova O.M. Formation and activity of the Labour Party of Great 

Britain (1893-1931). – Qualification research work as a manuscript.  
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Thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences by specialty 07.00.02 

– World History – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – K., 2021. 

The dissertation is devoted to the history of the British Labour Party in 1893-

1931. The main attention is paid to the study of the origins of the party, the study 

of the instruments of struggle for the electorate. The level of scientific 

development of the topic is investigated; the main reasons for the increase in the 

number of members of the Labour Party after 1918 are analyzed. The paper 

investigates the transformation of the "geography" of the electorate of the Labour 

Party, examines changes in party tactics and party programs, establishes the ratio 

of the number of women candidates from the Labor Party in elections in 

comparison with liberals and conservatives. It has been proven that the Labour 

Party has gone from a “small pressure group” in the British parliament to a 

powerful national-level political party that has replaced the Liberals in the 

traditional two-party system in Great Britain. 

The study analyzes and examines the first steps in the formation of the British 

Labour Party. The contribution of each party cell (the Fabian Society, the 

Independent Labour Party, the Social Democratic Federation, trade unions) is 

considered on the way to unification into the Labour Representation Committee 

and the formation of the Labour Party at the beginning of the XXth century. The 

paper presents a prosopographic analysis of the First (1924) and the Second (1929) 

Labor governments. Based on a wide range of british scientific literature and 

sources, the success of the leading candidates from the Labour Party in the period 

from 1900 to 1931 in the national elections is analyzed. The article considers such 

means of agitation of the Labor Party as Clarion vans, sports leagues, press and 

radio, and studies the phenomenon of the so-called “Labour Church”. 

Particular attention is paid to the relationship between the Labour Party and 

Christian denominations in the Great Britain. The reasons for the rapprochement of 

the Labour Party with representatives of the clergy of the Church of England are 
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established; as well as the reasons for the deterioration of their relationship after 

1924 are indicated. Taking into account the research of British scientists on this 

issue, the author emphasizes that the nonconformist denominations, which in the 

beginning of the XXth century supported exclusively liberals, after the First World 

War they moved to support the Labour Party, this was especially noticeable among 

the younger generation of nonconformists. It is noted that a significant part of party 

activists of the late XIX - early XX century belonged to nonconformist 

denominations (mainly Methodists). Considering the relationship with the Roman 

Catholic Church, it was found that the support of Catholic voters was important for 

strengthening of the party in the 20s of the XXth century. A characteristic feature 

of the relationship between the party and the Christian churches was that after the 

first experience of running the Labour government in 1924, their relationship 

became more complicated, which was a reaction to the domestic and foreign 

policies of the Labour Party. It is argued that religion and religious contradictions 

were a more significant component of the political system of British society in the 

interwar period than is recognized by experts in this historical field.  

As a result of the analysis of scientific literature, it is noted that the English-

speaking historiography of the British Labour Party has come a long way of 

formation throughout the XX - XXI centuries. The authors of the first works were 

the leaders of the party themselves, they focused their attention mainly on the 

ideology of Labourism and its tasks, analyzed their first management experience. 

In the second half of the twentieth century, when archival materials appeared in 

scientific circulation, which reflected the activities of the Labour Party, there was a 

need to rethink the political history of the Labourists. The party archives at the 

national level became available to researchers from the 1960s; however, historians 

received the opportunity to work with documents related to the party and political 

history of the 1920s only in the 1970s. This allowed historians to do both 

interdisciplinary research on the general history of the party and its local units, and 

fruitfully work on biographies of party leaders. By the centenary of the Labour 

Party, a number of studies appeared which provided an overview of the main 
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stages of the formation of the party, and re-evaluated its role in world and state 

events. However, often such studies were created with grant support from the party 

itself, therefore, they were apologetic in nature. At the beginning of the XXIst 

century, taking into account the unprecedented success of Labour (the third 

consecutive cabinet based on the results of elections, 1997, 2001 and 2005), the 

field of research into traditional political history somewhat expanded in order to 

show the historical background of such a phenomenon. At this time, appeared 

works in which the role of leadership in the Labor Party was rethought; the 

influence of media resources on strengthening the party's positions and the 

“regional” dimension of party work was concretized, etc.  

In the Ukrainian historiography, there is still a lack of historical research 

devoted to the early period of the history of the British Labour Party, as well as to 

the study of the peculiarities of the struggle for the "workers" electorate, which 

was going on between political parties etc. The history of the labour movement 

itself in Great Britain in the second half of the XIXth - first quarter of the XXth 

century requires rethinking also. 

The source base of the study processed by the author gives grounds to say that 

the Labour Party in the 20s of the XXth century was a powerful political force. The 

party program gradually changed and improved in order to increase the number of 

potential voters. Therefore, they tried to draw up party programs in a way that they 

take into account the interests of as many voters as possible. The party press also 

contributed to the spread of Labour ideas. However, being in power, the party 

managed to implement only a very small part of what was announced in its 

election programs and manifestos. On the one hand, this was due to the fact that 

both times (in 1924 and 1929) the Labourites did not have a parliamentary 

majority and depended on the support of the liberals, and on the other hand the fact 

that this was their first experience of being in power and the party lacked 

experienced managers. The parliamentary elections of 1929 confirmed the 

correctness of the party tactics chosen by the leadership, however, the events of the 

world economic crisis, the struggle between left and right ideological course within 
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the party itself and the lack of party experience prevented the Labourites from 

maintaining the unity of the party and justifying the trust of voters.  

The research methodology is based on a combination of general scientific and 

special historical principles, approaches and methods. It is based on the principle 

of historicism, which made it possible to trace the evolution of the ideological and 

organizational grounds of the British Labour Party in the first third of the XXth 

century. The principle of objectivity allowed an impartial approach to the analysis 

of the works of the founders of the party, to note the strengths and weaknesses of 

the Labour ideology and to avoid idealizing their activities in the development of 

party structures. The principle of objectivity made it possible to impartially analyze 

the works of the founders of the party, to specify the strengths and weaknesses of 

the Labour ideology and to avoid idealizing their activities in the construction of 

party structures. The systemic and typological approaches helped to present the 

party structure as a working model, where individual elements are interconnected, 

and when analyzing the historiography of the problem and systematizing the 

source base of the study. To study the influence of the ideas of Labourism on 

voters and study the tools of political propaganda while working with the 

electorate, the author used the tools that are used in psychology, a complex method 

of the psychological approach. When studying the activities of the leaders of the 

Labour Party, a combination of a biographical method and a psychological 

approach was used. To determine the "collective portrait" of the Labour Party 

electorate and the party leaders at the national and local levels, the method of 

"prosopography" was used, which in British historiography has proven its success 

in the study of political history. To analyze the texts of posters and postcards 

printed by the Labour Party, public speeches of party leaders in the media, the 

author used content analysis. This made it possible to identify short semantic 

constructs that influenced the electorate and the frequency of their use. Among the 

special scientific methods, a special place belongs to the historical-comparative 

method, which made it possible to compare the tools for work with the electorate 

at different stages of the development of the British Labour. Among the general 
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scientific methods, the author used the method of induction, deduction and 

statistical analysis, which made it possible to present part of the intermediate 

research results in the form of tables and diagrams.  

The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time in 

Ukrainian historiography a comprehensive historical research has been carried out 

in which the author has made an attempt to comprehensively investigate the early 

stage of the formation of the Labour Party of Great Britain. The tools and 

communication models of Labour's work with the electorate and changes in the 

electoral base of the party during the 1920s have been clarified. Studies of the 

party-political history of Great Britain at the end of the XIXth - first third of the 

XXth centuries and the ideological foundations of the British Labour Party at the 

early stage of its formation received further development. The main key points of 

the dissertation and its results can be used for further scientific research on British 

political history. 

Keywords: Great Britain, Labour Party, Labourism, J.R. Macdonald, electorate, 

political history. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Лейбористська партія Великої Британії 

стрімко увірвалася у політичний простір країни у першій третині ХХ ст., 

потіснивши позиції Ліберальної партії. Причини її стрімкого успіху крилися 

не тільки у суто економічній площині, а саме, - у швидкому розвитку 

капіталізму з його небаченими успіхами та неоднозначними соціальними 

наслідками, не тільки у ідеологічний площині, а саме - у поширенні 

соціалістичних ідей, не тільки у світоглядних змінах, які сталися у 

британському суспільстві внаслідок Першої світової війни, але й завдяки 

вдалій комбінації форм комунікації із різними верствами населення, 

залученні політичних інструментів, які, у підсумку, дали позитивний ефект.  

Процес становлення та розвитку Лейбористської партії Великої 

Британії, на жаль, не знайшов достатнього вивчення з боку українських 

дослідників. У вітчизняній історіографії досі немає комплексних досліджень, 

присвячених ранньому періоду історії Лейбористської партії. Важливо, 

також, подолати деякі стереотипи про партію та її лідерів, які стояли біля 

витоків цієї політичної сили, що були притаманні радянській історіографії і 

нині потребують об’єктивного висвітлення. Важливим, на нашу думку, є 

ознайомлення вітчизняних науковців із доробком та дослідницькими 

підходами і досягненнями, у першу чергу, британських дослідників та аналіз 

і систематизація широкої джерельної бази із вивчення цієї теми.  

Вивчення успіху Лейбористської партії Великої Британії становить, на 

нашу думку, практичний інтерес з огляду на сучасні суспільно-політичні 

реалії України, коли стає можливим стрімкий злет маловідомих політичних 

партій, витіснення та занепад донедавна «політичних титанів», що і 

продемонстрували парламентські вибори 2019 року. Дослідження досвіду 

партійного будівництва Лейбористської партії Великої Британії, вивчення 

інструментів її роботи із електоратом та стратегія і тактика боротьби із 
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політичними опонентами, - усе це може  бути адаптованим до суспільно-

політичних процесів в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових планів кафедри нової 

та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та виконана в межах 

науково-дослідної теми «Актуальні проблеми нової та новітньої історії 

зарубіжних країн»  (16 КФ 046-03). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі 

широкої джерельної бази провести комплексний аналіз раннього етапу 

становлення Лейбористської партії Великої Британії, вивчити моделі її 

боротьби за електорат та роботу з виборцем на місцях, що забезпечило партії 

стрімкий злет у першій третині ХХ століття. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання: 

- проаналізувати стан наукової розробки проблеми; 

-  систематизувати і охарактеризувати джерельну базу 

дослідження; 

- дослідити становлення організаційних структур Лейбористської 

партії Великої Британії; 

- вивчити зміни в електоральній базі Лейбористської партії 

упродовж 1920-х років; 

- з’ясувати засоби політичної агітації та пропаганди лейбористів у 

Великій Британії; 

- дослідити фактори, які сприяли успіхам Лейбористської партії на 

парламентських виборах в 1920-х рр.; 

- проаналізувати взаємовідносини між британською 

Лейбористською партією та християнськими церквами у контексті роботи із 

потенційними виборцями. 

Об’єктом дослідження є Лейбористська партія Великої Британії у 

1893-1931 рр. 
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Предметом дослідження є організаційна структура, локальні осередки 

Лейбористської партії Великої Британії у 1893-1931 рр., інструменти 

боротьби за електорат та моделі комунікації із виборцями. 

Хронологічні межі дисертаційного дослідження охоплюють 1893 – 

1931 рр. Нижня хронологічна межа обумовлена появою Незалежної 

Робітничої партії –  головного осередка на базі якого і виникла 

Лейбористська партія Великої Британії, спершу як «Комітет робітничого 

представництва», а із 1906 року вже під цією назвою. 1931 р. обрано 

верхньою межею дослідження. В цьому році формується коаліційний уряд 

Дж. Рамзі Макдональда та відбувається розкол всередині партії. 

Географічні межі дослідження зумовлені його об’єктом і 

поширюються на територію Сполученого Королівства Великої Британії та 

Ірландії, причому до 1921 року, коли було підписано договір між Великою 

Британією та Ірландією, відповідно до якого остання отримала статус 

домініона (т. зв. Ірландська Вільна держава) за винятком 6 графств у 

північно-східній частині острова, які становлять т. зв. Північну Ірландію. 

Поширення соціалістичних та лейбористських ідей у Британській 

Співджруності автор не розглядає. 

Методологія дослідження обумовлена його метою та завданнями, 

якими не передбачалось вивчення засад внутрішньої та зовнішньої політики 

лейбористських урядів, історія партії під час Першої світової війни. 

Для здійснення дослідження було поєднано загальнонаукові та 

спеціальноісторичні принципи, підходи та методи. Зокрема, основу 

методології становить принцип історизму, який дозволив простежити 

еволюцію ідейних та організаційних засад Лейбористської партії Великої 

Британії у першій третині ХХ ст. Критичний метод дозволив, у першу чергу, 

неупереджено підійти до аналізу праць засновників партії, відзначити сильні 

та слабкі риси лейбористської ідеології та уникнути ідеалізації їхньої 

діяльності у розбудові партійних структур. Системний та типологічний 

підходи допомогли представити партійну структуру як працюючу модель, де 
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взаємопов’язані між собою окремі елементи, та під час аналізу історіографії 

проблеми і систематизації джерельної бази дослідження.  

 Під час вивчення діяльності лідерів Лейбористської партії 

застосовувалася комбінація біографічного методу та психологічного підходу, 

яка передбачала зіставлення особистих фактів із біографії, життєвого 

досвіду, світогляду та впливу їхніх індивідуальних психоемоційних ознак на  

успішність цього політичного проекту. Для визначення «колективного 

портрету» електорату Лейбористської партії та їхнього керівного ядра на 

загальнонаціональному рівні використовувався метод «просопографії», який 

уведено до наукового обігу саме британськими науковцями для вивчення 

замкнених колективів, де він довів свою успішність при вивченні саме 

політичної історії. 

Для аналізу текстів постерів та листівок, які друкувала Лейбористська 

партія, публічних виступів партійних лідерів у тогочасних ЗМІ автор 

послуговувалася контент-аналізом. Це дозволило визначити короткі смислові 

конструкції, які впливали на електорат, та частоту їхнього використання. 

Серед спеціальнонаукових методів окреме місце належить історико-

порівняльному, який дозволив зіставити інструменти роботи із електоратом 

на різних етапах утвердження при владі лейбористів. Серед 

загальнонаукових, без яких дослідження взагалі було би неможливим, 

назвемо методи індукції, дедукції та статистичного аналізу, який дозволив 

представити частину проміжних результатів дослідження  у вигляді таблиць. 

Виходячи із поставленої мети та завдань дослідження, автор 

зосередила свою увагу переважно на таких сюжетах, як інструменти роботи 

британської Лейбористської партії із виборцями та відносини із церквами 

задля поширення свого впливу на електорат, оскільки ці теми є недостатньо 

артикульованими (дослідженими) у британській історіографії і зовсім не 

вивченими у вітчизняній історичній науці. 
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Наукова новизна дослідження полягає у тому, що: 

Вперше 

- у вітчизняній історіографії зроблено спробу комплексно 

дослідити ранній етап становлення Лейбористської партії Великої 

Британії; 

- комплексно досліджено взаємозв’язки між Лейбористською 

партією та християнськими церквами  

- проаналізовано масив тогочасних партійних постерів та 

листівок; 

- застосовано метод «просопографії» для створення 

«колективного портрету» партійного керівництва лейбористів у першій 

третині ХХ ст. 

 

Удосконалено: 

- Спираючись на малодосліджені факти та джерела і наукові 

досягнення західної історіографії детальніше розглянуто причини 

успіху британської Лейбористської партії у першій третині ХХ ст. 

- Вивчення комунікаційних моделей роботи з електоратом 

 

Отримали подальший розвиток: 

- дослідження партійно-політичної історії Великої Британії 

кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. 

- вивчення причин збільшення соціальної бази партії 

- висвітлення основних засобів агітації британської 

Лейбористської партії на локальному і національному рівнях в першій 

третині ХХ ст. 

- дослідження ідейних засад британської Лейбористської 

партії на ранньому етапі її становлення 

- вивчення інструментів та комунікаційних моделей роботи 

із електоратом 
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Практичне значення отриманих результатів полягає у істотному 

розширенні та  поглибленні наукових знань як про партійно-політичну 

історію Великої Британії кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у цілому, так і 

про методи і принципи організації британської Лейбористської партії та її 

тактик роботи із електоратом. Нагромаджений у ході дослідження фактичний 

матеріал, окремі положення та висновки дисертаційного дослідження можуть 

послугувати основою для подальших досліджень з цієї теми, для 

удосконалення підручників та посібників із всесвітньої та партійно-

політичної історії для закладів освіти різних рівнів. Ознайомлення із 

методами комунікації із виборцями, особливості боротьби за електорат в 

умовах домінування на політичній арені кількох партій, що відповідало 

британським реаліям початку ХХ ст., може бути використані у просуванні 

нового партійного бренду і у сучасних умовах розвитку суспільно-

політичного життя України. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, 

які викладені автором у дисертації, отримані автором самостійно. Усі 

публікації за темою дисертаційного дослідження виконані ним особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дослідження були оприлюднені автором під час виступів на таких 

конференціях: ХІV Дрогобицька історико-краєзнавча конференція 

присвячена 100 – річчю ЗУНР (Дрогобич, 2- 4 листопада 2018 р.), ХVІІ 

Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна – 2019: Історія» (Київ, 15 березня 2019 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «ІІІ Таврійські історичні 

наукові читання» (Київ, 29-30 березня 2019 р.) та Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та 

філософії» (Львів, 27-28 вересня 2019 р.). 
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Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Вона включає у себе перелік умовних скорочень, вступ, чотири розділи, 

поділені на вісім параграфів, висновки, список використаних джерел та 

літератури (273 позиції на 29 сторінках) і додатки (6 додатків на 25 

сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 223 сторінки 

комп’ютерного/машинописного  тексту, з них основного тексту 155 сторінок. 
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РОЗДІЛ І. СТАН НАУКОВОЇ  РОЗРОБКИ ТА  ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

Партійній історії британських лейбористів присвячено достатньо 

багато праць у західній історіографії. Це цілком закономірно, адже 

феноменальний успіх партії, зміцнення її позицій у суспільно-політичному 

житті Великої Британії, витіснення лібералів - усе це викликало жвавий 

інтерес у дослідників упродовж ХХ ст. У британській історичній науці 

партійно-політичній історії традиційно належить провідне місце. Очевидно, 

це пов’язано як із давніми традиціями парламентаризму, так і з 

особливостями формування британської партійно-політичної культури, яка 

своїми витоками сягає ще кінця XVII століття. Утім, маючи такий тривалий 

досвід наукового вивчення британський політичний нарратив не 

позбавлений, на нашу думку, деякої упередженості, адже, традиційно, про 

партії пишуть ті, хто за них голосує. Це характерно і для досліджень із історії 

британського лейборизму. 

 Намагаючись систематизувати масив наукової літератури із 

досліджуваної теми, ми обрали проблемно-хронологічний підхід, який 

дозволяє простежити як етапи нагромадження знань із теми дослідження, так 

і виявити ступінь розвитку окремих її складових. Основний акцент при цьому 

зроблено на британській історіографії, а також коротко охарактеризовано 

доробок науковців на пострадянському просторі. Інтерес до цих досліджень 

викликано, насамперед, тим, що у радянській історичній науці, до 

інтелектуального простору якої входили і українські вчені, традиційно був 

високий інтерес до історії робітничого та соціалістичного руху у країнах 

Західної Європи, утім, у цілому, негативне ставлення до керівництва самої 

Лейбористської партії Великої Британії (яке критикували за т.зв. 
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«угодницьку позицію»), зумовило невеликий інтерес радянських дослідників 

до власне самої історії партійно-політичного будівництва.  

Першими партійними історіографами були самі лідери лейбористів, а, 

отже, історія Лейбористської партії вже від самого початку була 

заполітизована. Тож, до першої історіографічної групи ми віднесли саме 

такі праці. Серед них слід згадати роботи як «інтелектуалів», так і 

«практиків» із Лейбористської партії. До перших належать, зокрема, С. Вебб, 

Х.Д. Дж.Коул [165], А. Гендерсон [31], М. Коул [167] тощо, до других Дж. 

Рамзі Макдональда [34], Ф. Сноуден [55], утім, цей поділ є досить умовним. 

Наприклад, у роботах Дж. Р. Макдональда, який був не тільки лідером партії, 

але й одним із перших її теоретиків, подано оригінальний підхід на саму 

партію та її завдання. Зокрема, у його роздумах, Лейбористська партія постає 

як унікальний суто британський «продукт», який не має нічого спільного із 

соціал-демократичними партіями європейського континенту, чому сприяли 

специфічні британські політичні традиції. На його думку, соціалізм - це, в 

першу чергу, етичне,  а не політико-економічне вчення, отже, і 

Лейбористська партія має представляти не окрему суспільну верству, а усе 

британське суспільство у цілому. Дослідження історії Лейбористської партії 

розпочалося, як «історія руху із середини». Автори напряму ототожнювали 

історію робітництва з історією організації, партії, ідеології. Ці роботи є не 

тільки історіографічним продуктом, вони також є частиною інтелектуального 

простору кінця ХІХ - початку ХХ ст., і у цій своїй якості можуть 

розглядатися також як і джерельна база.  

Другий історіографічний блок складають роботи, присвячені як 

загальній історії партійного будівництва, так і окремим його аспектам. Перші 

наукові роботи із аналізом партійного успіху, викладенням історії 

становлення британського лейборизму  з’явилися у 1940-ті роки. Аналіз цих 

робіт дозволяє стверджувати, що їхні автори переймали підходи, характерні 

для британського політичного нарративу ХІХ століття із його надмірною 

деталізацією та персоніфікацією історичних процесів та явищ. Це 
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характерно, зокрема, для роботи британського історика та соціолога Дж. 

Коула «Історія Лейбористської партії від 1914 року» [165], яка побачила світ 

у 1948 році. У ній автор провів аналіз становлення організаційної структури 

партії на центральному та регіональному рівнях, зупинився на  відносинах 

лейбористів із владними структурами, показавши еволюцію ідеї щодо 

співпраці із традиційними британськими політичними силами. Робота Дж. 

Коула не втратила своєї наукової значущості і по сьогодні, без посилання на 

неї не обходиться практично жодне дослідження британського лейборизму 

кінця ХІХ - початку ХХ ст.  

В межах нашого дослідження, слід окремо виділити  праці Р. Маккензі 

«Британські політичні партії: розподіл влади всередині Консервативної та 

Лейбористської партій» 1955 року [200] та К. Кука «Доба вивіряння: виборча 

політика в Британії у 1922 - 1929 рр.» 1975 року [168]. Обидва дослідження 

поєднує інтерес до функціонування британської політичної моделі 1920-х 

років, намагання простежити поступове становлення внутрішньопартійних 

органів. Дослідження К. Кука, яке супроводжується багатим статистичним 

матеріалом, зосереджується на аналіз виборів 1918 -1923 рр. на 

загальнонаціональному та регіональному рівнях, на висвітленні результатів 

виборчої кампанії для лібералів.  

Становленню організаційних засад Лейбористської партії Великої 

Британії присвятив свої роботи Г. Пеллінг [211],[212],[213]. Особливо 

популярним став його короткий нарис історії партії 1961 року, який на 2005 

рік витримав аж 12 перевидань. Успіх видання, на нашу думку, криється  у 

доступності викладу, численному ілюстративному матеріалі який 

супроводжував книгу, та намаганні подати незаангажований погляд на 

історію піднесення та занепаду (це було актуально упродовж 1950-х - 

початку 1960-х років) Лейбористської партії. 

У другій половині ХХ ст. у зв’язку і з уведенням до наукового обігу 

архівних матеріалів, які відображали діяльність Лейбористської партії, у т.ч. і 

особистих документів самого Дж. Р. Макдональда, протоколів засідання 
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кабінету міністрів, з’явилась потреба у переосмисленні партійно-політичної 

історії лейбористів. І хоча, партійні архіви на загальнонаціональному рівні 

стали доступними для дослідників  із 1960 року, все ж, до 1972 року робота із 

ними була ускладненою через те, що існували обмеження на використання 

матеріалів створених пізніше, ніж за 50 років до поточного моменту, т.ч. 

доступ до джерел, які стосуються партійно-політичної історії 1920-х років 

історики отримали лише у 1970-ті.  Серед робіт  цього періоду варто згадати 

дослідження К. Говарда [183], присвячене «експансії» лейбористів на 

регіональному рівні. Його робота ґрунтується на широкій джерельній базі, 

аналіз якої дозволив автору зробити висновок, що прихід до влади у 

лейбористів стався завдяки збігу обставин і є «випадковістю», а не 

результатом планомірної скрупульозної роботи із виборцем. Навіть сама 

назва його дослідження є досить красномовною: «Очікування, що народжені 

померти».  

До столітнього ювілею партії, який відзначався наприкінці ХХ - на 

початку ХХІ ст. з’явилася низка досліджень, де подано огляд основних етапів 

становлення партії, переоцінюється її роль у подіях світового та державного 

рівня. Серед таких праць варто згадати дослідження Е. Торпа «Історія 

Британської Лейбористської партії», яке на межі століть витримало три 

видання [229]. Аналізуючи сучасний історіографічний контент, автор 

зазначає, що нині є коло партійних істориків, які маючи «партійні» стипендії 

на свої дослідження ставлять собі за мету подати нарис історії британських 

лейбористів, аби угледіти їхнє майбутнє. Попри усю користь від таких 

політичних нарративів, які є своєрідною «рушійною силою» партійної історії, 

усе ж слід, як він вважає, зрозуміти, для чого до неї звертатися [229, р.4].  

Детальний аналіз невиданих документів Лейбористської партії та 

профспілкових організацій, робітничої преси, спогадів та особистих паперів 

лейбористських лідерів притаманне дослідженню професора політичної 

історії Йоркського університету Д. Хауелла під красномовною назвою 

«Партія Макдональда» [185]. У своєму дослідженні Д. Хауелл зіставляє 
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структурні компоненти Лейбористської партії, яку створив Дж. Р. 

Макдональд, із іншими структурами лейбористського руху: тред-юніонами, 

Фабіанським товариством, НРП, суфражистським рухом, парламентською 

фракцією партії із тим, аби переглянути  т. зв. «зраду» Дж. Р. Макдональда 

1931 р. та віднайти її коріння у самій суперечливій природі Лейбористської 

партії та профспілок. Його дослідження відродило інтерес до неоднозначної 

історії партії 1920-х років.  

На хвилі загострення протистояння між британськими лейбористами та 

консерваторами в середині «нульових» років ХХ ст., вчергове посилюється 

стимул для появи досліджень із історії британської Лейбористської партії, її 

непростих взаємин із «традиційними» політичними силами у першій третині 

ХХ ст. У 2006 році вийшло друком дослідження Дж. Шепарда та К. 

Лейборна, присвячене першому лейбористському уряду [222]. Автори не 

тільки проаналізували період перебування лейбористів при владі у 1924 р., 

але й подали короткий нарис становлення партії як впливової політичної 

сили. Основну вагу у дослідженні приділено внутрішньопартійним 

суперечкам, що супроводжували процес прийняття рішення про формування 

уряду. Автори часом перебільшують досягнення цього першого кабінету 

лейбористів, не помічаючи явних прорахунків. 

Дослідження М. Пью із промовистою назвою «Говори за Британію! 

Нова історія Лейбористської партії», яке побачило світ у 2010 році [216], 

присвячено становленню сучасної британської політичної системи. 

Водночас, у ньому вміщено багато важливої інформації про електорат 

лейбористів, про мотиви переходу до лав партії консерваторів та лібералів. 

Він зазначає, що успіхи лейбористів та провал лібералів стали наслідком 

боротьби за електорат на регіональному рівні.  

На початку ХХІ ст. з огляду на небачений успіх лейбористів (третій 

поспіль кабінет за результатами виборів, 1997, 2001 та 2005 рр.) дещо 

розширилося поле досліджень традиційної політичної історії з метою 

показати історичне підґрунтя такого явища. У цей час з’явилися роботи, в 
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яких переосмислюється роль лідерства в Лейбористській партії, вплив медіа-

ресурсів у зміцненні позицій партії, конкретизується «регіональний» вимір 

партійної роботи тощо[174],[157],[192],[188]. 

Серед радянських дослідників особливо популярними були сюжети, 

пов’язані із робітничим, страйковим, профспілковим і соціалістичним рухом 

із явно вираженим акцентом на класову боротьбу пролетаріату. Попри 

ідеологічні кліше, роботи радянських науковців 1920-х - 1960-х років містять 

багатий фактографічний матеріал, який ілюструє ставлення робітників до 

перспектив парламентської легітимної боротьби за свої права, що виражала 

Лейбористська партія, як політична організація. Серед найбільш 

авторитетних дослідників слід згадати дослідження О. Стоклицького [127], 

В. Волинського [88], а також знаних істориків - В. Трухановского [141], Л. 

Кертмана [98], [99], К. Б. Віноградова [85], які стояли біля витоків радянської 

британістики. Тоді ж, у СРСР з’явилися деякі перекладені роботи 

англомовних авторів Ф. Вейтгемера [84], Р. Мілібенда [105] тощо. 

 У 1970-ті -  на початку 1990-х років все більше уваги  приділялося 

партійній історії Великої Британії, історіографічному аналізу британських 

студій із т. зв. «робочої» та партійно-політичної історії. У цьому контексті 

слід загади праці Є. Блосфєльд [71], С. Перегудова [111], І. Узнародова [144], 

В. Согріна [124], Є. Черняка [147]. Під впливом досягнень британської 

історичної науки на межі ХХ - ХХІ ст. дещо змінилися дослідницькі акценти 

сучасних російських науковців: нині їх цікавлять такі сюжети, як партійна 

історія лейбористів 1920-х років, політичні портрети провідних партійних 

лідерів,  що помітно у працях Є. Суслопарової [132], П. Абрамкіна [249], Д. 

Адамова [68], Н. Голєнкової [252], В. Фейгіна [254], С. Ценіна [256]. 

До третьої історіографічної групи ми віднесли як загальні праці, 

присвячені історії Церкви у Великій Британії, так і ті, в яких розглядаються 

ставлення церковних організацій до робітничого руху. Зокрема, серед 

узагальнюючих англомовних праць варто відзначити роботи К. Інгліса [187], 

А. Хастінгса [181] та Дж. Махіна [197]. К. Інгліс у своїй роботі використав, 
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головним чином, перепис 1851 р.  на основі якого зробив висновок про те, що 

своєрідне «релігійне відродження» середини ХІХ ст. зачепило переважно 

представників середнього класу, а от найменше відвідувачів церковних 

служб було серед представників найманої робочої сили, які проживали   у 

великих містах.  

Серйозний внесок у вивчення цієї тематики зробив А. Хастінгс. Його 

працю «Історія англійського християнства. 1920 - 2000» вирізняє високий 

академічний стиль та потужний інтелект автора. Праця витримала 4 

перевидання. Із кожним виданням розширювалися хронологічні рамки 

дослідження. І хоча останнє видання 2001 р. продовжило розповідь до 

початку 2000-х років, проте половину книги дослідник присвятив 

особливостям церковної британської історії 1920-х - 1930-х років, 

розглядаючи її у загальносвітовому контексті. Особливої цінності для нашого 

дослідження додає той факт, що автор намагається висвітлити ставлення 

церковних кіл до важливих політичних та соціальних подій тогочасної 

Великої Британії, зокрема, до політичних змін у країні, до нарощування 

робітничого та страйкового руху у країні, зокрема, і до знаменитого 

Всезагального страйку 1926 року. [181, p. 186] 

У роботі Дж. Махіна «Церкви та соціальні питання у Британії у ХХ ст.» 

розглянуто соціальні перетворення і умови життя британців та зміни  у 

сприйнятті ними церкви. Ґрунтуючись на широкій джерельній базі автор 

наголошує на впливі Англіканської Церкви, Римо-католицької, 

нонконформістів на всі соціально-політичні зміни протягом ХХ ст. Не 

обійшов дослідник увагою і ситуацію із Церквою в Шотландії та її 

відокремлення від держави, ухвалене британським парламентом у 1921 р. 

Особливо важливою в контексті нашого дослідження була інформація щодо 

участі священників Англіканської Церкви у вирішенні проблеми бідності,  

причин зацікавлення ними соціалізмом і вступу провідних священиків до 

Лейбористської партії. 
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Відносини Лейбористської партії Великої Британії із 

нонконформістськими церквами досліджували Р. Вермут [235], Пітер 

Катерел [163], [164] Дж. Обелкевіч [208] та ін. Ставленню Шотландських 

церков до лейбористського руху присвятив свою наукову публікацію В. Нокс 

[189]. Особливу увагу проблемам «католицького» робітничого класу та 

підтримки ним Лейбористської партії приділено в статтях П. Дойла [171] та 

сучасного британського дослідника Н. Рідделя [219] Біографіям Римо-

католицьких прелатів, які очолювали церкву у Великій Британії, присвячене 

дослідження  [155] 

Лінда-Мері Паркер у своїй дисертації, захищеній у 2013 році, дослідила 

вплив колишніх військових капеланів Англіканської церкви на британське 

суспільство в міжвоєнний період [262].  Основу її дослідження становлять 

ідеї 50 колишніх військових капеланів, які дійшли до нас у їхніх спогадах, 

есе, промовах, щоденникових записах та у листуванні часів Першої світової 

війни та повоєнного часу. Праця Л-М. Паркер дозволяє простежити як 

поширення ідей пацифізму у британському суспільстві, так і ставлення 

окремих представників церков до гострих соціальних проблем того часу та 

становлення британського індустріального суспільства.  

Таким чином, історія християнських церков та їхня взаємодія із 

Лейбористською партією Великої Британії наприкінці ХІХ – у першій 

третині ХХ ст. є частково дослідженою у британській історіографії. Але 

необхідно наголосити, замість комплексних досліджень із цієї тематики, 

британські автори віддають перевагу окремим сюжетам, дослідженням 

окремих конфесій та їхнім безпосереднім впливам на Лейбористську партію, 

як, приміром, у згаданих вже роботах П. Каттерала чи Н. Рідделя. 

Серед досліджень про Англіканську церкву, які побачили світ у 

радянський період, слід виділити працю Я. Я. Вейша, яка містить 

ідеологічний відбиток епохи [82]. Дослідження Л.Сарне, яке присвячене 

відносинам Лейбористської партії з християнськими церквами [121] 

здебільшого має яскраво пропагандиський характер, не містить детальних 
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вказівок на джерело поданої інформації. Разом із тим, у цій роботі, можна 

знайти низку необхідних для дослідника фактів. Серед останніх робіт із цієї 

тематики на пострадянському просторі слід згадати монографію Г. 

Остапенко «Британські церкви у другій половині ХІХ – першій чверті ХХІ с.: 

соціальний та ісламський виклики». [108]. У ній автор особливу увагу 

приділила саме державній Церкві Англії, досліджуючи внесок християнських 

проповідників у подолання гострих  соціальних тогочасних проблем, 

розвиток благодійності та шкільної освіти. Слідом за британськими 

дослідниками авторка також робить висновок про зменшення впливу релігії 

на британське суспільство на межі ХІХ-ХХ ст. та досліджує причини цього 

явища. 

До четвертої історіографічної групи ми віднесли біографічні роботи. 

Постаті лідерів лейбористів незмінно викликали великий інтерес у 

дослідників. Перші дослідження, присвячені Дж. Р. Макдональду за 

авторства Г. Елтона [172], М. Гамільтон, Р. Грегорі [178],  з’явилися ще у 

1920-х - 1930-х роках. Автори згаданих робіт подають багато 

фактографічного матеріалу. Лорд Елтон, який був наближений до урядових 

кіл, розглядає переважно управлінську  діяльність Дж. Р. Макдональда. В 

усіх згаданих роботах, які є яскравими прикладами біографічного жанру, 

подається схвальна оцінка цієї історичної постаті, автори із явною симпатією 

ставляться як до свого персонажу, так і до лейбористського керівництва у 

цілому.  

Утім, були і негативні погляди на постать Дж. Р. Макдональда. 

Зокрема, у 1938 році побачила світ біографія М. Вейра «Трагедія Рамзі 

Макдональда» [237], у який автор, а він був його особистим секретарем у 

1924 - 1931 рр., подав негативну оцінку своєму боссу, розкритикувавши 

вщент його діяльність. І хоча написана М. Вейром біографія рясніє 

помилковими припущеннями та характеризується недбалим ставленням до 

фактів, що мало би применшувати наукову цінність дослідження, все ж 

робота стала знаковою, і до кінця 1970-х років постать Дж. Р. Макдональда 



 31 

сприймалася, загалом, негативно. Ця тенденція простежується, зокрема,  у 

роботі Р. Лаймана [194], присвяченій  першому лейбористському уряду, та 

Дж. Коула [165], де змальовано образ загалом нерішучого політика, який не 

міг організувати дієву роботу уряду.  

Серед робіт, які побачили світ у 1970-х роках варто відзначити 

біографічні дослідження К. Говарда [184] та Р. Маккібіна [201], який високо 

оцінив роль Рамзі Макдональда у залученні нових прихильників до 

лейбористського руху та розширенні електоральної бази партії.  У 1977 році 

вийшла друком біографія Дж. Рамзі Макдональда за авторства Д. Маркванда 

[199]. В своєму дослідженні, яке базується на широкому архівному матеріалі,  

на щоденниках і особистих паперах Джеймса Рамзі Макдональда, автор 

показав його як авторитетного парламентарія, зусиллями якого 

Лейбористська партія перетворилась із «групи тиску» на парламентську 

партію, ґрунтуючись на його роздумах, він детально проаналізував мотиви 

поведінки. І хоча роль Дж. Р. Мадональда у 1931 р. він піддав критиці, усе ж, 

його дослідження стало своєрідною «реабілітацією» постаті Дж. Р. 

Макдональда у лейбористській історіографії.  

Подальші дослідження 1980-початку 2000-х років загалом 

продовжували цю тенденцію. У цьому контексті варто, насамперед, загади 

працю відомого лейбористського історика К. Моргана  [203], яка складається 

із серії коротких біографій, метою якої є створення своєрідної «типології» 

лейбористських лідерів. Зокрема, розглядаючи етапи становлення політичної 

кар’єри Дж. Р. Макдональда, він аналізує їх у співвідношенні із його 

психологічним портретом, даючи зважені оцінки його діяльності. У роботі Т. 

Філі [173] основну увагу приділено особистому життю Дж. Р. Макдональда у 

часи його прем’єрства.  

У 2006 році у серії популярних видань «20 британських прем’єр-

міністрів у 20 столітті» побачила світ нова біографія лідера лейбористів за 

авторства К. Моргана [204], у якій подано короткий нарис життя та 

діяльності Дж. Р. Макдональда, причому автор не приховує своїх симпатій до 
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нього. Політичні рішення Дж. Р. Макдональда та практичні кроки 

порівнюються із діяльністю наступників-лейбористів на  прем’єрській посаді. 

У останньому дослідженні Дж. Гафні 2017 року, присвяченому лідерству у 

Лейбористській партії [175], висвітлюються сильні і слабкі сторони 

партійних лідерів за більш ніж сторічну її історію. Досліджуючи постать 

Джеймса Рамзі Макдональда, як політичного лідера, автор особливо 

захоплюється ним як вдалим партійним стратегом, гарним оратором, і 

водночас, наголошуючи на недоліках  та прорахунках, зазначає невміння 

делегувати дрібні справи і надмірне загравання із заможними елітами. 

Утім, інтерес англомовних дослідників не вичерпувався виключно 

постаттю Дж. Р. Макдональда. Низка досліджень присвячена іншим лідерам 

лейбористського руху. Серед них слід згадати праці дослідниці М. Гамільтон 

[179] про Артура Гендерсона, К. Кроса [170] та К. Лейбурна [196] про 

Філіппа Сноудена. Кілька досліджень було присвячено постаті Джеймса 

Макстона, лідера НРП [202], зокрема, одне із останніх - це праця Г. Брауна, 

лідера Лейбористської партії та 74-го прем’єр-міністра Великої Британії 

(2007-2010) [161].  

Серед біографічних досліджень, які з’явилися у пострадянському 

інтелектуальному просторі на початку 2000-х років, слід відзначити праці 

сучасних російських науковців Є.Суслопарової [133], П. Абрамкіна [249], О. 

Юркіної [258], присвячені постатям Дж. Р. Макдональда та Б. Вебб. У 

подальшому, Є. Суслопарова присвятила цілий розділ своєї монографії [143] 

та низку спеціальних статей біографіям лідерів британського 

лейбористського руху - Дж. Ленсбері, Дж. Уїтлі, Дж. Мекстону, А. Куку, Ф. 

Сноудену, Р. Тоуні та К. Гарді.[132],[138], Її роботи ґрунтуються, в 

основному, на працях британських науковців та спогадах, щоденниках, 

листуванні самих героїв її сюжетів. Наслідуючи методологію своїх 

британських колег, Є. Суслопарова також намагалася вивести «типологію 

лідерства» у Лейбористській партії Великої Британії. Проведений аналіз 

досліджень згаданих авторів дозволяє побачити, що   поза їхньою увагою  
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залишилися відносини Джеймса Рамзі Макдональда з представниками 

християнських церков (Англіканською Церквою, Римо-Католицькою, 

Пресвітеріанською церквою Шотландії і нонконформістськими 

деномінаціями) у контексті нарощування популярності британської 

Лейбористської партії серед мирян і духовенства. 

Аналіз доробку українських науковців щодо вивчення історії 

становлення Лейбористської партії Великої Британії винесено за рамки 

пропонованої схеми. Це зумовлено тим, що у вітчизняній історичній науці 

британістика, загалом, ще не стала популярною. Вона мала непогані 

перспективи розвитку у повоєнний час завдяки науковій та викладацькій 

діяльності Льва Юхимовича Кертмана, який працював у КДУ ім. Т. Г. 

Шевченка на кафедрі нової історії, де готував докторську дисертацію про 

ідеологію лейбористської партії [1]. Утім, наприкінці 1940-х років він 

потрапив під публічне шельмування в рамках боротьби радянського 

керівництва із т. зв. «космополітами» (в університетському виданні навіть 

з’явилась відповідна велика стаття [103, с.3-4] і в подальшому змушений був 

у пошуках роботи виїхати до РРФСР, де почав викладати у м. Молотов (нині 

- м. Перм), сприяючи становленню там потужного центру британістики. 

За останні майже 30 років у вітчизняній історичній науці стали 

помітними, у першу чергу, напрацювання із історії зовнішньої політики 

Великої Британії (дослідження Н.Яковенко [153],  А. Грубінко [92], В. 

Садикової [120]) утім, британській партійно-політичній історії  приділено ще 

недостатньо уваги. Серед останніх напрацювань можемо згадати публікацію 

історика Ю. Латиша, викладача КНУ імені Тараса Шевченка, присвячену  

політичній біографії Дж. Корбіна [102]. Ідеологія лейборизму, його еволюція 

протягом ХХ ст. та розвиток у новітній час стали предметом розгляду 

українських дослідників А. С. Соколова [253], З. Чорняка [150]. Тут варто 

згадати науковий внесок у вивчення цих тем А. С. Соколова, його 

монографію у співавторстві із В. М. Соколовим, наукові статті та дисертацію, 

захищену у 2010 році у Чернівецькому національному університеті імені 
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Юрія Федьковича [253]. Еволюції організаційних  засад британської 

Лейбористської партії упродовж ХХ ст. присвячено статтю З. Чорняка, де 

автор намагався визначити причини та наслідки змін у партійній структурі 

цієї політичної сили. Більш детально дана проблематика в статті З.Чорняка 

опрацьована за часів головування Н. Кіннока та Т. Блера [150]. Зовнішній 

політиці лейбористських урядів Т. Блера і Г. Брауна присвятила увагу М. 

Хмуляк [145]. 

Дотичною до теми нашого дослідження є наукова публікація 

вітчизняної науковчині О. Вінніченко-Борух [86], яка присвячена 

Англіканській церкві. Авторка вказує, що під впливом лібералізму і 

модернізму наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. відбувається розподіл 

Англіканської церкви на «високу», «низьку» та «широку». Такі 

трансформації є важливими для розуміння як процесів у середині самої 

церкви, так і наслідків, які ці зміни мали для вірян. Оскільки дослідниця є за 

фахом релігієзнавцем, то, зрозуміло, що аспекти взаємодії тогочасних 

британських політичних партій і Англіканської Церкви нею детально не 

розглядаються. Однак, це не зменшує, важливість даного дослідження для 

нашої дисертаційної роботи.  Аналіз зарубіжних робіт, присвячених участі 

церков в політиці представлено в науковій публікації українського 

дослідника В. Перевезія [109] 

Варто також виокремити дослідження українських історикинь Л.Ю. 

Питльованої [112] та Н.В. Залєток [93], [94], які тематично пов’язані з 

предметом нашого дослідження. Їх вирізняють оригінальні методологічні 

підходи. Проблематика першої дослідниці торкається аналізу британської 

періодики, агітаційних плакатів кінця ХІХ - початку ХХ ст. Наталія Залєток 

працює у галузі «жіночої історії». Її науковий доробок присвячено 

проблемам становища жінок у Великій Британії другої половини ХІХ - 

першій половині ХХ ст., жіночого руху, боротьбі за надання їм політичних 

прав тощо. У своєму дослідженні [94] вона, зокрема, висвітлює ставлення Д. 

Рамзі Макдональда, Ф. Сноудена до проблем войовничості (мілітантства) в 
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суфражистському русі [94, c.148-149]. В результаті проведеного нами 

дослідження політики лейбористів щодо жінок, ми також поділяємо основну 

ідею дослідниці, про те, що керівники Лейбористської партії при обранні 

жінок на важливі політичні посади, перевагу надавали «надійним», не 

войовничо налаштованим жінкам.  

Попри наявність низки напрацювань сучасних українських науковців у 

останні роки, все ж українській історіографії поки що не достає саме 

історичних досліджень із аналізом організаційної структури партії, вивчення 

її керівного складу, регіональних осередків.  Нині, на нашу думку, потребує 

переосмислення і історія самого робітничого руху у Великій Британії другої 

половини ХІХ - першої третини ХХ ст.,  а, отже, і тема боротьби за 

«робітничий» електорат, яка точилася між тогочасними політичними 

партіями.  

Підсумовуючи, можемо зазначити, що історіографія британської 

Лейбористської партії пройшла довгий шлях свого становлення упродовж 

ХХ - початку ХХІ століття: від появи перших праць, як було сказано, 

авторами яких стали самі лідери партії, які акцентували свою увагу 

здебільшого на ідеології лейборизму, його завданнях, до наукового 

осмислення причин феноменального успіху лейбористів у першій третині ХХ 

ст., що передбачало занурення в історію становлення регіональних осередків 

партії, вивчення питання про інструменти їхньої «боротьби за виборця» 

тощо, від досліджень у традиціях політичного нарративу ХІХ століття до 

міждисциплінарних досліджень. Утім, історія британської Лейбористської 

партії настільки багата, що говорити про вичерпаність тематики для 

досліджень ще зарано. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Джерельна база дослідження є досить широкою та різноманітною.  Її 

складають матеріали різного походження, які можна поділити на декілька 
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типів: документальні джерела, джерела особового походження, 

публіцистичні твори, преса, зображальні джерела та матеріали статистики. У 

свою чергу, для зручності аналізу ми в окремих випадках поділили джерела 

на види та групи у межах визначених типів. 

До першого типу ми віднесли документальні джерела. Вони 

становлять основний масив матеріалів для вивчення історії Лейбористської 

партії. Їхнє видове різноманіття є досить великим і включає: нормативні та 

законодавчі акти, офіційне (ділове) листування, матеріали парламентських 

дебатів, політичні програми, матеріали конференцій Лейбористської партії 

тощо.  

Матеріали парламентських дебатів, в першу чергу, офіційні звіти 

засідань британського парламенту, є важливим для розкриття нашої теми. 

Вони складаються із протоколів самих засідань, депутатські запити та 

офіційні відповіді на них членів кабінету міністрів. Парламентські документи 

не тільки дозволяють простежити процес прийняття законодавчих рішень, 

але й відстежити точки зору представників різних груп та політичних сил 

щодо них. 

Наступним різновидом документальних джерел, які авторка 

використовувала у своєму дослідженні, є офіційні програмні документи 

британської Лейбористської партії та публікації з роз’ясненнями офіційної 

програми партії в різних галузях економіки. Найбільш важливими 

документами тут є партійні програми лейбористської партії 1914, 1918, 1928 

років, які виступають головним джерелом для вивчення партійної структури, 

програмових засад та організації партії [3 ],[ 12],[ 11]. Порівняльний аналіз 

цих документів яскраво зображує еволюцію партії у першій третині ХХ 

століття. Незамінним джерелом для вивчення політичної програми 

лейбористів є короткій зміст  партійних резолюцій [2], які є конспектом 

партійної конференції з приводу ухвалення партійної конституції 1918 р., яка 

відбулась в червні цього року в Лондоні. Ці 27 резолюцій охоплюють усі 

сфери суспільного життя і свідчать про обізнаність партії в потребах свого 
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потенційного електорату. В другій половині 20-х р. ХХ ст., після першого 

досвіду перебування партії при владі у 1924 році, назріла необхідність 

перегляду партійної програми, саме тому у 1928 р. партія ухвалила нову 

програму «Лейборизм і Нація» [11]. З цією широкою політичною програмою 

лейбористам вдалося значно покращити попередні результати і вдруге 

сформувати уряд. Тому зазначений документ теж використовується в 

дисертаційному дослідженні для демонстрації еволюції партійної програми і 

як ілюстрація партійної пропаганди.  

Корисною для дослідження стала програма лейбористського уряду 

Великої Британії 1924 р., яка була складена міністром фінансів Ф.Сноуденом. 

Метою написання цього документу, як зізнавався сам автор, було точне та 

ґрунтовне викладення економічної та соціальної програми Першого 

лейбористського уряду [23]. Порівняння тексту програми уряду з текстами 

передвиборчих маніфестів партії надало досліднику змогу виявити зміни в 

політичному курсі партії в залежності від часу її перебування при владі. До 

цієї категорії джерел відносимо й інші партійні програми в галузі освіти [53], 

політики щодо Ірландії [15], загальної партійної політики [31], [18], [19]. 

Велику наукову значимість становлять передвиборчі маніфести 

Лейбористської партії 1918, 1922, 1923, 1924, 1929 та 1931 років [13]. В цих  

джерелах відображено політичний курс партії, соціально-економічні 

проблеми в британському суспільстві, погляди лейбористів на вирішення 

вузлових проблем тогочасної Великої Британії - економічних, соціальних та 

зовнішньополітичних, електоральну базу, до якої звертається партія, 

співвідношення передвиборчих обіцянок з реальними діями.  

Для дослідження особливостей поведінки британського електорату 

середини 20-х рр. ХХ ст. серед інших, було проаналізовано так званий «лист 

Зінов`єва». Враховуючи те, що цей лист був підробкою консерваторів, це 

надає можливість побачити систему «брудних технологій», до якої вдаються 

партії у боротьбі із конкурентами під час виборчих змагань [20].  
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За рівнем оприлюднення ми поділили усі документальні джерела на дві 

групи, а саме - на такі, що зберігаються в архівах (їхні скановані версії є 

доступними на сайтах офіційних архівних установ,  місцевих дослідницьких 

спільнот у Великій Британії чи на приватних сайтах), та на опубліковані у 

збірниках документів. В Архівному центрі ім. В.Черчилля зберігаються 

архівні матеріали присвячені політичній діяльності А.В. Александра, який 

обіймав поважні посади в міністерствах лейбористських урядів. Для 

дослідження було використано нотатки його промов, виступів в 

Кооперативному союзі і Адміралтействі [17]. Листування, фото, 

передвиборні маніфести та інші особові папери присвячені Дж. Макстону 

репрезентує цифрова бібліотека Глазго [14]. Матеріали умовно поділені на 

два блоки 1900-1920 і 1920-1931 роки. Окрім інформації особового 

характеру, в них репрезентована діяльність місцевих дільниць 

Лейбористської партії та участь в них Дж. Макстона. Також, значну увагу 

було приділено дослідженню архівних матеріалів майора Г.Дж. Поула 

[4],[5],[6],[7],[8],[9]. Політична кореспонденція, виписки з газет Південного 

Дербшира та виборчі звіти стали важливим джерелом для дослідження 

агітації і успіхів партії на місцях. Листування Г.Д.Поула з Дж. Лансбері 

передає, як подробиці приватного життя, так і тонкощі підготовки до 

виборів. В листі Дж. Лансбері особливу увагу приділяв підбору надійного 

округа для балотування на виборах [8]. Для Г.Д. Поула це було важливо, 

оскільки до виборів 1929 р. він 4 рази програвав. 

Також, в дослідженні було використано політичні карикатури, 

фотографії присвячені Лейбористській партії та іі лідеру Джеймсу Рамзі 

Макдональду, які відцифровані і зберігаються на сайті британської 

Національної галереї [271]. Яскравий ілюстративний матеріал відображає 

критику Д. Рамзі Макдональда та його партії політичними опонентами. 

Ілюстративний матеріал представлений агітаційними плакатами та 

листівками зберігає електронний ресурс Флешбенк [270],  видання 

«Лейборизм і Нація» [11] містить два агітаційних плакати Лейбористської 
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партії тієї доби (Додадки: Д4, Д5), які ми аналізуємо  в нашому 

дисертаційному дослідженні в контексті вивчення впливу лейбористської 

пропаганди на виборців. Фотоматеріали, що зберігаються на сайтах місцевих 

історичних спільнот у Великій Британії допомогли зрозуміти що собою 

явлили Кларіон-фургони  [268], [269], [273] (Додаток Г), як виглядали 

зібрання соціалістичних недільних шкіл [272]. 

Для глибшого розуміння ідейних засад формування Лейбористської 

партії та її теоретичного фундаменту вкрай необхідною виступає 

авторизована публіцистична література. Важливим джерелом з даної 

проблематики є праці Джеймса Рамзі Макдональда, в яких він викладає 

власний варіант лейбористського соціалізму [22], [42], [35], [44]. В своїй 

праці автор розмірковує над витоками капіталізму, значенням французької 

революції, про соціалістичну еволюцію з економічної та політичної точок 

зору та інше. Доробок Джеймса Рамзі Макдональда на ниві теоретичного 

соціалізму зробив його помітною фігурою в західно-європейському 

соціалістичному русі. Він був одним з небагатьох лейбористських лідерів, 

який опікувався доктринальною основою Лейбористської партії, намагався 

зробити це так, щоб висловлювана теоретична база влаштовувала найширше 

коло представників різних течій робітничого руху. Можливо, через це в 

текстах прослідковується схильність до туманних невиразних висловлювань, 

які ускладнюють розуміння його позиції. Рамзі Макдональд розглядає 

суспільство, як живий організм, всі частини якого, на його думку мають 

працювати гармонійно. Він наголошує на тому, що існуючий у тогочасний 

Великій Британії лад зневажає соціальну відповідальність, соціальну 

взаємозалежність. Однак відображаючи тогочасний стан речей, які були в 

країні на той час, Джеймс Рамзі Макдональд не надає переконливих 

рекомендацій як саме досягти «суспільства благоденства». Він відмовляється 

від індивідуалізму (протиставляв його соціалізму), разом з тим критикує 

секційні інтереси профспілок і сіндікалізм. Джеймс Рамзі Макдональд писав, 

що «рушійна сила соціалізму…- це не боротьба, а її засудження з позицій 
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творчого розуму і моральних устоїв.» [22, р.148] Пропонуючи, так званий 

«державний соціалізм». Він підкреслював, що держава при соціалізмі 

досягне високого рівня організації і буде відігравати більше значення, ніж це 

можливо в умовах індивідуалістичної економіки. [41, р.117-118] Загалом, 

роботи Д.Рамзі Макдональда відобразили відмінність британського 

соціалізму від так званого «континентального соціалізму», суттєво 

відрізняючись тим, що в них зміни матимуть еволюційний, гармонійний з 

релігією характер. 

Окрім вищезазначених праць, важливим для аналізу обраної проблеми 

стали його книги «Робітничий клас і Імперія», «Пробудження Індії», які 

пізніше впливатимуть на формування зовнішньої політики Лейбористської 

партії [35],[46]. Досягнути глибшого розуміння ідейних засад формування 

Лейбористської партії і фабіанства, як її складової частини, дозволив аналіз 

збірки статей «Соціалізм в Ангії», яка була орієнтована на німецького читача, 

адже в передмові С. Вебб надавав відмінності англійського соціалістичного 

руху від німецького, в якому Сідней Вебб наголошував на тому, що 

англійський соціалізм не носить класового характеру. [24] Це був переклад Г. 

Курелла. Збірка являє собою зібрання творів, які  виходили протягом 1890-х 

рр. у Великій Британії і відображали різноманітність поглядів, що 

об’єднувалися під британським брендом соціалізму. Серед авторів були 

передові діячи соціалістичного руху: Вільям Морріс, Сідней Вебб, Роберт 

Блечфорд, Джон Бернс, Д. Б. Шоу, Беатріса Вебб та інші. Більшість з них 

намагалися теоретично обґрунтувати соціалізм, висвітлити причини і 

ситуацію в країні з безробіттям. Значну увагу приділено етичній складовій 

соціалізму. Особливо корисною була стаття «Політика Фабіанців і 

англійський соціалізм», написана керівником фабіанського товариства 

С.Веббом. В статті міститься програма фабіанського товариства, його 

тактика і завдання, філософія, розуміння соціалізму. Всі ці відомості було 

використано в розділі по історії фабіанського товариства і його ролі в 

зміцненні позицій Комітету Робітничого Представництва, і Лейбористської 
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партії згодом. Велика роль фабіанського товариства була в тому, що завдяки 

його діяльності в партію прийшла велика кількість представників середнього 

класу. Це підтверджують слова С.Вебба: «Значна частина англійських 

соціалістів належить до середнього класу…мільйони робітників не тільки 

подають свої голоси за консерваторів, але й загалом дуже консервативно 

налаштовані (світоглядно) Що ж стосується соціалізму середніх класів, то він 

стоїть поза рамками класового соціалізму. Його особливий характер 

відображається тим, що в кожному урядовому закладі є соціалісти, які є 

членами фабіанського товариства, однак це не заважає їм кар’єрно зростати. 

[149, c.88]  Разом з тим, ця теза підтверджує висновки того, що 

Лейбористська партія не мала цілісної підтримки серед представників 

найманої праці, що підтверджується і іншими джерелами. Загалом видавнича 

діяльність фабіанського товариства є дуже цінним джерелом розуміння 

теоретичної бази фабіанства, яка, в свою чергу, була важливою частиною 

Лейбористської партії [29] [59]. 

Підвищений інтерес, як джерела викликає публіцистика, яка 

присвячена Лейбористській партії, і яка вийшла в період 20-х рр. ХХ ст. [27], 

[28], [57]. Варто, також, згадати книгу Конрада Ноеля, священика 

Англіканської церкви, відомого як червоного вікарія м. Такстед. Він 

наголошує на важливості незалежної позиції Лейбористської партії. Одна із 

глав книги присвячена відносинам  священиків і соціалістичних товариств 

Англіканської церкви з Лейбористською партією, в тексті приводяться 

витримки листування з провідним діячем Лейбористської партії Дж. Рамзі 

Макдональдом, наголошується на великій ролі, яку зіграли священики, які з 

симпатією ставилися до соціалізму у розвитку Лейбористської партії.  

Окремим джерелом виступають «Ремінісценції» Г. М. Гайдмана, які 

відображають ставлення до Лейбористської партії соціаліста, голови Соціал-

Демократичної партії, яка вийшла зі складу КРП (Лейбористської партії з 

1906 р.) у 1901 р. через невиразне впровадження соціалістичних принципів в 

теорію і практику робітничого руху і заміну «лейборизмом, який ніхто не міг 
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теоретично визначити» [32, р.275]. На основі цього джерела, на нашу думку, 

можна переконатися в тому, що НРП набуває авторитет в робітничому русі  

саме після обрання К. Харді до Палати Громад у 1892 р. Його сприймали як 

анархічного соціаліста в межах британського Парламенту. [32, р.252]. 

Загалом, у праці Г. М. Гайдмана присутнє негативне ставлення до 

фабіанського товариства, НРП. Така позиція Гайдмана пояснюється, як 

загальною критикою зліва, так і можливими особистими образами на грунті 

боротьби за лідерство в соціалістичному русі. Один з розділів книги 

присвячений Лейбористській партії носить назву: «Залежна Лейбористська 

Партія». Таким чином, доробок Г.Гайдмана можна розглядати, як позицію 

критичного ставлення до лейбористського руху. Принагідно зазначимо, що 

ця праця містить багато іншої інформації присвяченій соціалістам в країні, 

так і поза її межами. 

Наступну групу джерел даного дослідження складають англомовні 

довідникові видання, які надають необхідні статистичні дані (результати 

виборів, фінансування партії, чисельність британського електорату), 

різноманітні списки (списки міністрів, лідерів партій та їх заступників, 

партійних конференцій тощо), хронологічні таблиці присвячені віховим 

подіям в історії Лейбористської партії та короткі біографічні дані.  [246] [247] 

Ще одну групу джерел, важливу для дослідження даної тематики, 

складають періодичні видання, що виходили у Великій Британії, які було 

використано завдяки сайту Британського газетного архіву [60-66]. Ця група 

джерел дозволяє більш об’єктивно розібратися у тогочасних подіях. Окрім 

сухих офіційних фактів і статистичних даних, преса, як правило, надає 

можливість отримати велику кількість необхідної додаткової інформації. В 

роботі було використано такі відомі на той час періодичні видання, як “Daily 

Herald”(Щоденний вісник), “Clarion” (Горн), “Daily Mail” (Щоденна пошта), 

“The Scotsman” (Шотландець), “Daily Chronicle” (Щоденний літопис) , 

“Forward” (Вперед), “The Illustrated London News” (Ілюстровані новини 

Лондона) та деякі інші. Необхідно зазначити що, “Daily Herald” представляла 
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лейбористську пресу. Щоденні випуски цієї газети містили матеріали про всі 

важливі події, і про те, як ці події сприймалися лейбористами. Важливим, на 

наш погляд, є те, що  в газеті друкувалися звіти про засідання парламентської 

групи Лейбористської партії, розклад організаційних заходів. Ще з часів 

свого заснування (1912 р.) газета мала більш ліву позицію, порівняно з 

офіційною партійною. Але, починаючи з 20-х рр. ХХ ст. тональність газети 

вже відповідала тогочасним вимогам офіційної лінії партії. На сторінках 

вказаного видання часто друкувалися виступи провідних діячів 

Лейбористської партії, таких як Дж. Рамзі Макдональд, Ф. Сноудуен, А. 

Гендерсон. Залучення інших вищезазначених газет було корисним для 

розуміння цілісної картини подій і відображення їх на сторінках преси 

конкурентів.  

На сторінках тижневика НРП “Forward” (Вперед) [66], друкувалася 

інформація про діяльність НРП. Оголошення дати зібрань і тематика 

виступів. Обговорювалися, ті виступи, які мали найбільшу популярність. 

Також, висвітлювались різні події, перебіг страйків, подекуди, друкувалися 

біографії впливових британців, які були членами НРП. Загалом, періодичні 

видання значною мірою допомогли автору знайти відповіді на поставлені 

дослідницькі завдання. 

Окремим рядком слід виділити матеріали мемуарного характеру. Це 

спогади, автобіографії, щоденники. Наприклад, щоденники представниці 

фабіанського товариства Беатріси Вебб містять дуже великий за обсягом і 

насиченістю матеріали [58]. Автор дає яскраві коментарі і характеристики 

стосовно здібностей провідних політичних фігур, оцінює різні історичні 

події. Треба сказати, що ці оцінки часто відрізняються від офіційної 

усталеної партійної лінії. Щоденник побудований за хронологічним 

принципом, що спрощувало пошук інформації необхідної для дослідження. 

Електронний ресурс Лондонської школи Економіки, який зберігає ці 

щоденники, надає і рукописний варіант тексту.  
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В роботі були використані автобіографія Ф. Сноудена, який був 

міністром фінансів першого і другого Лейбористських урядів та мемуари Дж. 

Р. Клайнса, який, як і Ф. Сноуден, обіймав важливі посади у двох 

лейбористських урядах: хранителя малої печатки і заступника лідера партії в 

Палаті Громад у 1924 і міністр внутрішніх справ в уряді 1929 р. 

Необхідно звернути увагу на те, що двотомна автобіографія  Ф. 

Сноудена була видана у 1934 р. [54]. Другий том  хронологічно охоплює 

1919-1934 рр. Особливу зацікавленість у дослідниці викликали події 

пов’язані з кризою 1931 р., і те, як їх висвітлює Ф. Сноуден, який разом з 

Дж.Томасом та Дж. Рамзі Макдональдом був виключений з Лейбористської 

партії і увійшов у «Національний уряд» в коаліції з консерваторами. 

Автобіографія нараховує близько 1000 сторінок тексту, і ще 100 сторінок 

становлять додатки, в яких містяться найбільш важливі промови Філіпа 

Сноудена в Парламенті, звернення до виборців, надруковане радіо звернення, 

лист з проханням про відставку та інший корисний для дослідження 

матеріал. Необхідно підкреслити, що детальний іменний покажчик значно 

спрощує роботу пов’язану з пошуком конкретної інформації стосовно подій 

чи осіб. 

Мемуари Дж. Р. Клайнса хронологічно охоплюють 1869-1924 рр. [25]  

В них мова йде про його дитинство, важку працю на млині в Олдемі, жагу до 

навчання і відсутність грошей на купівлю книг. Автор мемуарів наводить 

свою першу публічну промову та описує картину повсякденного життя 

робітників найманої праці пересічного містечка в Ланкаширі. Серед загальної 

біографічної канви, зустрічаються і «ліричні відступи», які в деяких випадках 

надають інформацію, стосовно сприйняття посилення Лейбористської партії 

самим Дж. Р. Клайнсом. Наприклад, автор говорить: «Зараз, я гадаю, що 

найбільш лояльний клас є робітничий клас. Коли лейбористи зміцніли, 

революційна загроза зменшилась. Лейбористи задовольнили багато вимог 

м’якішими діями. [25, р. 52]  Далі він продовжує: «Але у 1880-х, коли 

Парламент представляв для нас «закриті двері», то громадянська війна була 
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дуже близько…Безробітні йшли до фешенебельних церков в Лондоні, 

Манчестері, Ліверпулі, Бірмінгемі – це був живий протест проти 

практикуючого християнства ситих, добре одягнутих прихожан, які тримали 

біля носа носові хустинки. [25, р. 52] Так він передає обстановку, яка 

панувала протягом періоду, який в більшій мірі співпадає з хронологічними 

рамками нашого дослідження. Для розуміння релігійної і економічної 

ситуації напр. ХІХ ст. була корисною відозва К. Харді [29] 

 Спогади радянського дипломата І.М.Майського також надають деякий 

корисний матеріал. В них ми знаходимо характеристики політичних та 

громадських діячів того часу, характеристику їх діяльності. Наприклад, окрім 

Д.Ллойд Джорджа, Н. Чемберлена, У. Черчиля автор згадує подружжя Сіднея 

і Беатріси Веббів. Цікавими для розуміння контексту сприйняття соціалізму в 

Англіканський церкві стали бесіди І.М.Майського з Х’юлетом Джонсоном, 

відомого як червоний настоятель Кентрберрі. Зазначений матеріал хоч і 

містить відбиток епохи, проте не втрачає своєї актуальності для розуміння 

того, як християнські погляди британця Х. Джонсона поєднувалися з 

симпатією «антиклерикальним комуністам». [21] 

Таким чином, вищезазначені матеріали особового походження стали 

джерелом інформації, в якому відобразились точки зору людей, які жили і 

творили у досліджуваний період, хоч ці джерела і вимагають обережного 

ставлення до себе в контексті історичних умов, в яких вони були написані. 

Наведені джерела мають різне походження, характер та рівень 

інформованості, але у комплексі вони, на наш погляд, надають можливість 

розв’язати поставленні дисертанткою завдання. 

Отже, масив наукової літератури із теми дослідження систематизовано 

за проблемно-хронологічним підходом. Основний акцент зроблено на 

британській історіографії та охарактеризовано доробок науковців із даної 

проблематики на пострадянському просторі. Роботи було поділено на п’ять 

історіографічних блоків: 1) праці «теоретиків» і «практиків» лейбористського 

руху, які можуть одночасно розглядатися і як «історія руху з середини», 
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тобто слугувати джерельною базою дослідження; 2) дослідження, присвячені 

як загальній історії формування і діяльності Лейбористської партії, так і 

окремим її аспектам; 3) праці, присвячені історії церкви у Великій Британії та 

ті, в яких розглядаються ставлення церковних організацій до робітничого 

руху і Лейбористської партії; 4) біографії провідних діячів Лейбористської 

партії; 5) українські дослідження, присвячені тогочасній британській історії. 

Отже, партійній історії британських лейбористів присвячено багато праць в 

британській історичній науці, що зумовлено, у першу чергу, роллю самої 

партії у партійно-політичному житті Великої Британії у ХХ - на поч. ХХІ ст. 

Деяким працям притаманний упереджений підхід, оскільки вони писалися 

або самими членами лейбористського руху, або за грантової підтримки 

партії. Українська британістика, на жаль, ще не має вагомих напрацювань як 

із британської історії кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. загалом, так і з 

історії робітничого руху у Великій Британії того часу. Отож, нині ця тема 

потребує глибокого переосмислення. Досить перспективними є, зокрема,  

дослідження, які висвітлюють боротьбу за «робітничий електорат», що 

точилася між тогочасними політичними партіями, які присвячені вивченню 

організаційної структури партії, дослідженню її керівного складу та 

регіональних осередків. 

Джерельна база дисертації представлена різноманітними за характером 

джерелами, які було поділено на декілька типів: документальні джерела, 

джерела особового походження, публіцистичні твори, преса, зображальні 

джерела. Для вивчення цієї теми важливими є, зокрема,  передвиборчі 

маніфести та програми партії 1914, 1918, 1928 рр. Вони дозволяють 

дослідити ідеологічну платформу партії та зміни, які відбулися після її 

перебування при владі у 1924 році. Велике значення мають також мемуари і 

публіцистичні твори. Вони дають можливість проаналізувати механізми 

політичних рішень, які приймалися на партійних конференціях, побачити 

особисті мотиви, якими керувалися політичні лідери у реалізації політики 

партії. Серед тогочасних зображальних джерел варто відмітити агітаційні 
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плакати та політичні карикатури, що відобразили гостре протистояння 

політичних партії у Великій Британії 1893-1931 рр. Проведений аналіз стану 

джерельної бази дослідження дає підстави говорити про те, що обрана 

авторкою тема ще недостатньо вивчена і назріла необхідність комплексного 

аналізу еволюції як організаційних засад Лейбористської партії Великої 

Британії, так і інструментів її політичної пропаганди та механізмів роботи із 

електоратом. 
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РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЛЕЙБОРИСТСЬКОЇ ПАРТІЇ  

(1893 – 1918) 

 

2.1. Формування Комітету Робітничого Представництва 

 

Зародження та становлення Лейбористської партії відбувалося в 

контексті загального розвитку робітничого і соціалістичного руху в Європі та 

Америці в останній третині ХІХ ст. Ці процеси особливо пожвавлюються у 

80-90і роки ХІХ ст., коли у Великій Британії масово виникають робітничі та 

соціалістичні організації – Соціалістична ліга (1884), Соціал-демократична 

федерація (1884), Фабіанське товариство (1884), Незалежна робітнича партія 

(1893) та інші. Отже, за умов зростання політичної активності робітників та 

існування досить великої кількості робітничих та соціалістичних осередків 

назріла необхідність створити єдиний представницький центр робітництва. 

Після досвіду чартизму (1837-1849 рр.), важливою віхою в розвитку 

лейбористського руху став період 1850-1880-х рр. Саме в цей час торі і віги 

трансформуються у консерваторів і лібералів, відбуваються істотні зміни у 

виборчому законодавстві, вдосконалюється виборча система, в результаті 

якої більше громадян отримують право голосу, що заклало фундамент для 

формування товариств та рухів, які б мали  відстоювати інтереси нової  

частини електорату.  

Відразу необхідно наголосити, що здебільшого рушійною силою 

виборчих реформ були прагматичні інтереси тих, хто намагався використати 

результати цих реформ для своєї перемоги на виборах, або тих, хто боявся 

втрати своєї популярності та ризиків суспільних заворушень. Існувала, 

також, низка політиків та активістів, які боролись за виборчі реформи, 

спираючись на високі принципи соціальної справедливості.  

В 1865 р.  лідерами тред-юніонів  була утворена Ліга реформ. Така 

консолідація сил профспілок сприяла тому, що було прийнято Акт про 
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Реформу 1867 (Reform Act 1867), який надавав право голосу робітникам в 

містах. (з майновим цензом в 10 фунтів). В результаті кількість чоловіків, які 

мали право голосу збільшилась майже вдвічі, хоча більшість з них так і не 

була охоплена цим правом. Ліга Реформ працювала на основі та в межах 

партійної системи Ліберальної партії і виконувала важливу роль у роботі з 

новим контингентом виборців, якій з’явився в результаті вище згаданої 

виборчої реформи. Але, вибори 1868р., конфлікти керівництва та 

непорозуміння щодо фінансування організації призвели до припинення 

діяльності Ліги Реформ. В листопаді  цього ж року утворюється нова 

організація - Ліга робітничого Представництва, яка також тісно 

співпрацювала з Ліберальною партією. З’являється нова форма співпраці, у 

вигляді власних кандидатів від тред-юніонів в середині лібералів. Ці 

представники повинні були захищати інтереси профспілок та називались ліб-

леб (Lib-Lab). 

Слід звернути увагу на те, що в цей період активно формуються різні 

робітничі організації, метою яких було об’єднання зусиль заради більшого 

політичного впливу. Починаючи з 1868 р. щорічно проводились конференції 

представників різних тред-юніонів. Утворена організація, отримала назву 

Британський Конгрес Тред-юніонів (БКТ). Крім того в 1869 р. з’являється 

Парламентський конгрес тред-юніонів, який намагався в Парламенті 

просувати закони в інтересах робітництва. За ініціативи Парламентського 

конгресу тред-юніонів було запроваджено Лігу робітничого представництва, 

а в 1886 р. БКТ утворює Робітничу виборчу Асоціацію (Labour Electoral 

Association). Але через ці організації активісти тред-юніонів отримували 

представництво в Парламенті лише в межах Ліберальної партії. Згодом, через 

складнощі взаємодії з лібералами і кандидатами ліб-леб та набуття власного 

політичного досвіду, К. Харді  та інші очільники робітничого руху приходять 

до висновку, що необхідна самостійна партія, яка буде відстоювати права і 

інтереси виключно робітництва. 
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Д.Е. Батлер в книзі «Виборча система Великої Британії з 1918 р.» 

звертає увагу на ключові дати еволюції виборчої системи (1883-1885, 1918 

рр.). Саме у 1883-85 р. було прийнято акти, які наблизили виборчу систему 

Великої Британії майже до сучасних демократичних форм. Треба сказати, що 

Антикорупційний закон 1883 дійсно зменшував хабарництво під час виборів. 

Акт про Виборче право 1884 р. майже повністю вводив загальне виборче 

право для чоловіків. Важливою зміною у законодавстві стало те, що вибори  

мали проходити протягом лише одного конкретного дня (раніше вибори 

проходили протягом 2 тижнів [162 p.4]. В британській історіографії, 1885 р., 

розцінюється як кульмінаційний етап еволюції виборчої реформи, яка 

розпочалася з 1832 р. В цей час було закладено принцип загального 

виборчого права для чоловіків, розподіл по округам став більш 

врегульованим, виборча корупція значно зменшилась. Сам термін «реформа» 

після 1885 р. перестав асоціюватися тільки з виборчим правом, оскільки й 

інші соціальні питання набирали значення в політичному житті країни [162 

p.1].  

Разом з тим, законопроекти 1883-1885 р. не вирішували питання 

виборчого права серед жінок, не вдосконалили процедуру реєстрації 

виборців та деякі інші питання, які будуть врегульовані наступним «Законом 

про представництво народу» (Representation of the people Act) 1918р. Новий 

«Закон» передбачав, що усі чоловіки старше 21 року, що проживали на 

одному місці більше 6 місяців та жінки від 30 років з необхідним цензом 

(наявність нерухомості, дохід більше 5 фунтів на рік, також, жінка чи її 

чоловік повинні бути внесеними до місцевого Реєстру виборців) отримували 

виборчі права. Таким чином, майже після восьмидесяти років, з моменту 

проголошення вимог чартистів, які стосувалися загального виборчого права 

для чоловіків від 21 року, рівних виборчих округів, таємного голосування, 

скасування майнового цензу для членів ПГ, платні для членів Парламенту, 

були практично задоволені. Можна сказати, що з прийняттям Акту 1918 р. 
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питання про виборчу реформу перестало бути актуальним, тому що основні 

вимоги стосовно виборчого права були задоволені.  

Внаслідок виборчих реформ істотно змінилась і політична ситуація в 

країні, адже левову частину нових виборців складали представники 

робітництва. Кожна політична партія мала адаптуватися до нового 

законодавства та виробити дієву тактику для отримання необхідних їй 

голосів. Старі програмні установки, засоби ведення політичної боротьби в 

умовах якісних і кількісних змін електорату ставали вже не такими 

успішними. Потрібно було враховувати соціальні потреби, які хвилювали 

робітників та навчитись вести діалог з цією частиною елeкторату. Треба 

наголосити, що та частина виборців, яка отримала право голосу була 

достатньо чисельною (загальна кількість електорату збільшувалась 

починаючи від 1 млн. у 1867р., 21 млн. у 1918 р. і досягло позначки у 28,8 

млн. чоловік в 1929 р.), і партіям було за що боротися [214 p.11],[246, p.240]. 

З кожними новими виборами ці люди отримували все більше політичного 

досвіду і впливу на хід голосування, що в решті решт, привело до 

усвідомлення необхідності власного представництва робітників найманої 

праці в Парламенті, а згодом,  і  до створення окремої політичної сили. 

Для того щоб зрозуміти значення виборчих реформ, які призвели до 

збільшення представників найманої праці в Парламенті, необхідно 

детальніше розглянути зміни, які сталися в електоральному законодавстві. 

Тут відразу треба зазначити, що в результаті виборчих реформ 1867 і 1884 рр. 

кількість виборців  з робітничого середовища суттєво збільшилась. На поч. 

ХХ ст. право голосу надавалось чоловікам, які мали домогосподарство, хоча 

таке право охоплювало меншість. Співвідношення було приблизно таке: троє 

з п’яти чоловіків мали право голосу, але ця частка була ще меншою у 

центральних районах великих міст. До 1918 р. жінки взагалі не мали права 

голосу. Разом з тим, слід визнати, що у частині виборчих округів робітничий 

клас складав половину,(а інколи і більше) виборців по округах. На поч. ХХ 

ст. по всій Британії було близько 100 виборчих округів, де робітничий клас 
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складав щонайменше половину зареєстрованих виборців. [214 p.11]  Таким 

чином, можна стверджувати, що були закладені умови, за якими 

представники робітничого класу могли спільними діями перетворити свою 

чисельну вагу на вирішальний політичний вплив. На нашу думку, виміром 

того, що об’єднувало робітничий клас у вказаний час було їх соціальне 

становище. Вони працювали разом, мешкали по сусідству. Але, разом з тим, 

існувало багато перешкод для того, щоб робітник мав змогу скористатися 

своїми виборчими можливостями та правами. Робітникам, які по закону мали 

право голосу, ще треба було потрапити до виборчого списку. Навіть якщо 

вони і відповідали майновому цензу (жили у відповідних помешканнях та 

отримували необхідні прибутки) їм офіційно могли відмовити брати участь у 

голосуванні або заборонити голосувати. І тут місцева партійна організація 

грала ключову роль у забезпеченні того, щоб їх прихильники здобули та 

зберегли своє виборче право. Стає зрозумілим, що тільки активно працюючи 

у робітничому середовищі можна скласти конкуренцію таким політичним 

титанам, як консерватори та ліберали. Особливо це було важливо для 

перемоги в міських районах.  

Для того, щоб така боротьба за голоси була більш ефективною, 

представники найманої праці повинні були співпрацювати з профспілками, 

які на той час мали серйозний вплив на робітників промислових підприємств. 

Треба сказати, що провідні профспілки на к. ХІХ – поч. ХХ ст. були 

достатньо потужними і фінансово незалежними щоб підготувати до виборів 

свого кандидата. Разом з тим, вони ще неохоче допомагали  кандидатам у 

депутати, які хотіли б представляти робітничий рух в британському 

Парламенті. Тред-юніони не бажали долучатися до виборних перегонів доти, 

доки вони не отримували згоду на свого номінанта в  місцевій партійній 

асоціації, якою майже завжди були місцеві осередки Ліберальної партії. 

Тред-юніони, також, неохоче брали на себе відповідальність за підтримку 

обраних кандидатів, тим більше, якщо ці кандидати були іншої, відмінної від 

спеціалізації союзу професії.   
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Починаючи з кінця 1860-х рр. професійні союзи час від часу виявляли 

бажання підтримати «трудових спікерів» і створили для цього національні 

органи. (Ліга Робітничого Представництва (1869 р.), Асоціація трудових 

виборців (1886 )) Але жоден, з вище названих органів, не отримав суттєвої та 

всебічної підтримки з боку руху за збільшення робітничого представництва в 

Парламенті. Деякі спілки, особливо серед шахтарів, вважали, що краще 

підтримувати тільки своїх кандидатів. А профспілка шахтарів, треба сказати 

була чисельною і з моменту її приєднанням до Комітету Робітничого 

Представництва (КРП) у 1908 р. була достатньо впливовою силою. Тому 

багато залежало від того, чи зможуть профспілки виступити єдиним 

фронтом. Остаточне об’єднання профспілок на базі КРП та перехід до 

незалежної політичної позиції дозволили підготувати робітничий клас до 

сприйняття КРП, а з 1906 р. Лейбористської партії, як головних захисників 

соціально-економічних інтересів робітничого руху. 

Таким чином, в результаті виборчої реформи і зазначеної позиції 

профспілок, рух за збільшення робітничого представництва в Парламенті хоч 

і був політично залежним від Ліберальної партії, (на це скаржився ще Карл 

Маркс у 1872 р. Він наголошував, що «майже кожний лідер англійських 

робітників був проданий Гладстону, Морлі, Ділке та іншим») [214 p.13], 

проте поступово очільникам КРП вдалося переконати роз’єднаний 

профспілково-соціалістичний рух у важливості єднання, задля досягнення 

кращих результатів у парламентській боротьбі й  ефективному відстоюванні 

прав та інтересів робітництва.  

Розглядаючи дане питання обов’язково треба звернути увагу на те, що 

цей перехідний етап трансформації британської політичної системи зумовив 

появу такого явища як ліб-леб. Ця назва походить від злиття слів 

«ліберальний і лейбористський». Депутати, яких називали ліб-леб, були 

лояльні до лібералів та виступали окремою групою в парламентській 

Ліберальній партії. Головним чином, вони були представлені 

профспілковими активістами, здебільше гірничої промисловості.  Їх 
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присутність дійсно вказувала на бажання профспілок мати своє 

представництво у Парламенті. Ліб-леб мали необхідні практичні знання і з 

особливою турботою ставилися до питань, пов’язаних з трудовою діяльністю 

найманих робітників. Вони відстоювали своє право захищати інтереси 

робітництва, але загалом підтримували, як вже було сказано, в Парламенті 

лібералів. Першими кандидатами ліб-леб, які перемогли на парламентських 

виборах 1874 р. були Александр Макдональд і Томас Бeрт, обидва 

представники федерації шахтарів [69 с.30]. Треба відзначити, що перемога 

цих кандидатів від робітництва дала великі сподівання на те, що їх кількість 

найближчим часом суттєво зросте і робітники матимуть гідне 

представництво для захисту своїх інтересів у вищому органі законодавчої 

влади. Але прийняття цих двох кандидатів у фракцію лібералів, на нашу 

думку, загальмувало досягнення профспілкових діячів, так як прив’язало цих 

«представників праці» до лібералів. Але, в цілому, з’явилися сподівання, що 

тепер в межах Ліберальної партії будуть відстоюватися інтереси робітництва, 

хоча сама партія, якщо дивитися на її програму (в період 60-70-х рр.) ще не 

була готова голосувати за необхідні  реформи (зміни в трудовому 

законодавстві.) Уповільнення досягнень з боку профспілок проявилося ще й 

у тому, що рухові за збільшення робітничого представництва ще довго 

доведеться «відмиватися» від сприйняття себе, як молодшого партнера 

лібералів і підтверджувати  власну незалежність.  

На кінець 1880-х рр. представників ліб-леб було 8 і їх кількість не 

зростала більше 12 (15 за іншими даними) [144 с.156].  Така невелика 

кількість кандидатів ліб-леб є свідченням того, що Ліберальна партія, лише 

вміло загравала з робітничим електоратом. На той час наявність такої групи 

представників від людей праці була вигідною для лібералів. Кандидати від 

трудового руху були наявні в партії, а це стимулювало нових виборців з 

числа робітників підтримувати лібералів. Хоча, слід визнати, що аби мати 

вагому позицію в Парламенті, такої кількості депутатів ліб-леб було явно 

недостатньо.  
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На наш погляд, слід, також, звернути увагу ще й на те, що програми 

представників ліб-леб суттєво не відрізнялися від  програм кандидатів – 

радикалів із Ліберальної партії. Ця обставина, а крім того ще й фінансові 

труднощі, які виникали у кандидатів від робітників, ставали певним бар’єром 

у збільшенні робітничого представництва у британському Парламенті [144 

с.156]. 

Разом з тим, ліб-леб не були продуктом класового конфлікту. Вони 

вважали, що інтереси людей найманої праці можливо відстоювати в рамках 

тогочасних партійної і політичної систем. Один з представників групи Ліб-

леб Генрі Бродхерст стверджував, що він виступає за дружню співпрацю з 

лібералами, але при цьому зберігає власну позицію, що проявлялася, на 

думку Г. Бродхерста, в особистісній незалежності від дій лібералів. Тим не 

менш, представники ліб-леб розуміли, що їх життєвий шлях, а відповідно й 

погляди та симпатії відрізняються від думки більшості депутатів. Тому, 

згодом, представники групи ліб-леб та проліберально налаштовані активісти 

робітничого руху переконалися в небажанні більшості лібералів (як 

представників великого капіталу) обстоювати інтереси робітників в трудових 

конфліктах. 

Більшість робітників, профспілкових і соціалістичних організацій 

дійшли до схожої думки в результаті промислових конфліктів в Англії к. 

1880-х – 1890-х рр. Страйки на фабриці сірників в Брейянт енд Мей, 

Лондонських докерів у 1889 р., працівників газової сфери у 1889 і 1890-х рр., 

робітників текстильної промисловості Менінгем Мілз в Бредфорді у 1890-

1891рр. яскраво показали класовість конфлікту. Відбулося об’єднання 

кваліфікованих, напівкваліфікованих та некваліфікованих працівників в 

економічному конфлікті з їх роботодавцями, що отримало й політичні 

наслідки.  

Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує страйк в Бредфорді на 

Манінгем Мілз. Багато дослідників відзначають його, як рушійну подію у 

політичному учнівстві робітників Західного Йоркшира. «Bradford Observer» 
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(Спостерігач Бредфорду) писала, що «боротьба набула характеру загальної 

суперечки між капіталом і робітниками, оскільки цілком зрозуміло, що 

велика кількість відомих роботодавців Бредфорда, погодилась підтримати дії 

пана Лістера», який хотів істотно знизити заробітну плату своїм робітникам 

(ткалям) [191, p. 223]  Під час цього конфлікту страйкували майже всі 

робітники міста (декілька тисяч). Важливим було й те, що протестуючі 

виступили колективно, незалежно від спеціалізації і кваліфікації. Газета 

«Yorkshire Factory Times» (Часи Йоркширської Фабрики) оголосила про 

закінчення страйку і підсумувала, що «Люди праці настільки усвідомили своє 

значення (коли вони виступали масово і згуртовано), що навіть поразка 

повинна стати перемогою»[191, p. 224].   

Крім того, варто наголосити, що в результаті страйку на Меннінгем 

Міллз багато профспілкових діячів та робітників перестали довіряти 

Ліберальній партії  та дійшли висновку, що ліберали, як і консерватори, є 

партією капіталу, тому потреби і інтереси робітництва така партія 

відстоювати не буде.  Згодом, у квітні 1891 року на нараді під час страйку в 

Пеквер-Уолкс, Чарлі Глейд, заявляв що: "У нас були дві партії в минулому, 

що не могли і що не хотіли. Настав час, що ми матимемо партію яка хоче і 

може" (party that will – що буде). [191 p.224]   

Партія, яка «хоче і може» офіційно була сформована наприкінці травня 

1891р. в Бредфорді. Згодом з’явилися подібні партії у всіх провінціях, 

особливо в Ланкаширі і Йоркширі. Зокрема, в Манчестері утворилася 

Манчестерська і Солфордська лейбористська партія. Вона була заснована в 

травні 1892 р. за ініціативи Дж. Тревора засновника Лейбористської церкви і 

Роберта Блечфорда, який став першим головою цієї партії. Згодом, завдяки 

саме цим двом чоловікам розпочалася плідна взаємодія між Лейбористською 

церквою і робітничими осередками на місцях. Результатом такої діяльності 

стало заснування соціалістичних недільних шкіл і пропагандистська 

діяльність Кларіон фургонів. (Clarion Vans). Схожі соціалістичні осередки 

утворилися і на півночі Англії в містах Бредфорд, Ньюкасл, Колн Велей. 
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Наприкінці 1880-х рр., шахтарі Ланкашира обрали К. Харді кандидатом 

по округу мід-Ланарк на довиборах 1888р. У зв’язку з раптовою смертю 

кандидата від лібералів і не можливістю висунення нового представника, 

ліберали доклали багато зусиль коли вмовляли К. Харді зняти кандидатуру. 

Навіть запропонували К. Харді місце у перспективному для перемоги окрузі 

на наступних виборах і фінансову підтримку в 300 фунтів на рік. Харді 

відмовився. Більшість його прибічників сприймали це як бунт, але в межах 

Ліберальної партії. [88, с.16]  Це видно і з листа Дж. Рамзі Макдональда до К. 

Харді: «…Які б не були наслідки вашого виступу, не знімайте своєї 

кандидатури. Справа захисту праці і справа боротьби за шотландську 

незалежність може постраждати від цього. Ваша поразка пробудить 

Шотландію, а ваша перемога спричинить реорганізацію шотландського 

лібералізму». [88 с.17]  Пізніше, в цьому ж році (1888) К. Харді  і Р. Б. 

Кенінг- Грекхем (перший член Парламенту аристократичного походження, 

який обстоював соціалізм) заснували Шотландську Лейбористську партію.  

Процес утворення місцевих робітничих партій завершився 

формуванням Незалежної Робітничої Партії (НРП). Це сталося на першій 

конференції в м. Бредфорд у січні 1893 р. На 1895 р. по всій країні було вже 

305 відділень НРП, 105 з них - Йоркширі, 73 - Ланкаширі та Чеширі, 41 -  у 

Шотландії, 29 в Лондоні, 23 в середній частині країни і 18 на Північному 

Сході. Решта була розкидана  по всій країні [191, р.224].  Можна зробити 

висновок, що це вже була потужна політична сила, яка мала вплив на значну 

частину робітників. Тому НРП могла вже ставити перед собою конкретні 

завдання і успішно їх досягати. З іншої сторони, у 1890-х рр. політичний 

союз між профспілками і Ліберальною партією поступово занепадає. Досвід 

та наслідки трудових конфліктів і популяризація соціалістичних поглядів  ще 

більше сприяли цим процесам. Шотландська Лейбористська Партія на 

початку 1895 розчинилася в Незалежній Робітничій Партії (НРП). 

Шотландська Лейбористська партія сприймалася як «партія робітників-

активістів з християнським соціалістичним вченням» [189, р.616]. 
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В свою чергу, Незалежна Робітнича Партія (далі НРП), яка ідеологічно 

менш жорстко обстоювала соціалістичні погляди порівняно з її 

попередницями, особливо Соціал-Демократичною Федерацією (1884), весь 

час намагалась заручитися підтримкою профспілок.  Крім того, деякі з іі 

лідерів, наприклад, Кейр Харді, свідомо дотримувалися стратегії «трудового 

альянсу», маючи на увазі домовленості, згідно з якими соціалісти мали 

об’єднаютися з профспілковими діячами, навіть якщо останні і не поділяли 

соціалістичну ідеологію. Робили вони так заради спільної підтримки їх 

кандидатів на парламентських і місцевих виборах. К. Харді писав у 1897 р.: 

«Зрозуміло, що лейбористський рух без кооперації з тред-юніонами ще має 

мало шансів  в цій країні. Деяки з нас з самого початку дотримувалися думки, 

що можна налаштувати профспілковий рух і НРПізм на співпрацю заради 

виборчих цілей (успіху на виборах) [214 р.14].   

В результаті такого союзу могла з’явитися окрема партія робітничого 

класу, яка хоч і не буде дотримуватись соціалістичних цілей, проте, в будь-

якому випадку стане незалежною від лібералів і консерваторів. Тому, НРП 

намагалась зробити все можливе, щоб збільшити популярність 

соціалістичних ідей і переконати профспілки не підтримувати лібералів та 

ліб-леб. 

Слід звернути увагу на те, що на кінець ХІХ ст. НРП не була достатньо 

популярною. У 1895р. трохи більше 10 тис. сплачували внески, як члени 

партії, але на початок 1901 р. і ця кількість зменшилась майже вдвічі. 

Найміцніші позиції партії були в Ланкаширі, Йоркширі, Цент. Шотландії та в 

деяких інших місцях. В цей час членська база НРП хоч і скорочувалася, але 

була більшою за Соціал-Демократичну Федерацію Х.М.Гайдмана, 

чисельність якої на 1902 р. становила приблизно 1700 чол. [214 р.14].  

НРП ще не мала масової підтримки і залишалась  більш-менш 

потужною лише  у містах, зокрема, в Бредфорді, де партія і утворилась. З 

іншого боку, її пропаганда, а також робота інших соціалістичних товариств 

та їх періодичних видань була більш впливовішою, ніж про це свідчать 
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наведені результати кількості членських внесків [214 р.14]. Треба зазначити 

що, багато читачів газет «Labour Leader» (Лейбористський Лідер), «Clarion» 

(Горн) та видань більш локального характеру, позитивно сприймали 

соціалістичні гасла НРП, однак партійні внески до її каси не сплачували. Це 

говорить про те, що британські робітники, поділяючи соціалістичні гасла 

ідейно, не усвідомлювали практичне значення матеріальних внесків до каси 

НРП або не могли їх сплачувати через скрутне матеріальне становище (в 

першу чергу це  стосувалося робітників фізичної праці). Також, до 1918 р. не 

існувало механізму індивідуального членства, чіткої партійної програми. 

Найбільш відомий соціалістичний трактат Р. Блечфорда «Merrie England» 

(Весела Англія) продавався за одне пенні і був поширений серед робітників 

більше 1 млн. копій протягом 1890-х рр. На наш погляд, це підготувало 

грунт, на якому після 1918 р. Лейбористська партія пожне свої плоди у 

вигляді виборчих перемог 1923 р.(Перший Лейбористський уряд 1924) та 

1929 р. (Другий Лейбористський уряд).  

Таким чином, можна констатувати, що на кінець ХІХ ст. 

соціалістичний рух у Великій Британії ще не мав всебічної підтримки і 

продовжував формуватися. На той час він складався з невеликого ядра 

ентузіастів (хоча навіть це ядро постійно змінювалося), оточеного більш 

невизначеною кількістю слухачів і симпатиків. Хоч кандидати від НРП не 

мали стрімкого успіху, але все ж таки їм вдалося досягти кращого рівня 

підтримки порівняно з СДФ. На виборах 1895 р. було вибороно 28 місць у 

Парламент з загальною кількістю майже в 35 тис голосів (0,96 % від 

загальної кількості поданих голосів), в той час як СДФ, набрала трохи більше 

3 тис. голосів, що склало 0,01% від загальної кількості поданих голосів. На 

виборах 1900 р. вони вже виступали єдиним фронтом і набрали разом 41 тис. 

голосів виборців. 

Партія, одночасно, намагалася заручитися підтримкою профспілкових 

активістів, а її лідери закріплялися в профспілковому керівництві. Така 

політика призвела до того, що на кінець 1890-х років майже не було великих 
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профспілок, де б соціалісти не займали керівні посади. В деяких випадках 

серед представників керівництва профспілки були проповідники «вільних 

церков». Це підтверджує особливий характер Британського соціалізму, який 

мав міцні зв’язки з методизмом. Одним з багатьох пояснень цього явища 

може бути те, що священики, які служили у приходах, де переважну 

більшість складали робітники, пояснювали християнські принципи в 

соціалістичному вченні та сподівалися, що ці ідеї вдасться втілити в життя і 

тим самим покращити життя британських бідняків. 

Те, яким чином було досягнуто збільшення впливу соціалістів в 

керівних органах профспілок складно встановити в повному обсязі, проте не 

викликає сумніву той факт, що соціалістичні ідеї та «трудовий альянс» К. 

Гарді на кінець ХІХ ст. отримали значну підтримку в середині профспілкової 

ієрархії. Особливого успіху в профспілкових організаціях досягали люди, 

яких можна було охарактеризувати, як щирих, освічених, амбіційних, рішуче 

налаштованих, що вели, переважно, тверезий спосіб життя.  

Разом з тим, популярність НРП у робітничому середовищі на той час 

була ще недостатньою щоб вести повноцінну політичну боротьбу. Тому, з 

метою згуртування робітників і трейд-юніонів була утворена нова 

організація, яка б сприяла збільшенню представництва робітників у 

Парламенті. Соціалісти були все ще слабкі, щоб контролювати Раду Трейд 

Юніонів (TUC). На нашу думку, профспілки розуміли важливість свого 

представництва в Парламенті і без соціалістів. Частково це пояснювалося їх 

впливом у суспільстві, а зростанням кількості членів профспілок лише 

підтверджувало їх важливе значення для робітників найманої праці. Тред-

юніон захищав інтереси робітників, відстоював заробітну платну, надавав 

грошову допомогу у складних життєвих ситуаціях. Після 1899 р. кількість 

членів профспілок стрімко збільшувалася. В першу чергу це відбувалося за 

рахунок групи робітників, які ще не мали власної професійної організації. 

Пізніше, зацікавленою стороною у створенні профспілок ставали навіть 

власники підприємств, адже під час страйку їм краще було мати справу з 
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організованим робітництвом. Старі профспілки об’єднували шахтарів, 

робітників текстильної промисловості та інженерів, кількість яких 

збільшувалась не так швидко, проте послідовно. В цілому, профспілковий 

рух об’єднав  у 1888 р. приблизно 750 тис. робітників, а у 1892 р. ця цифра 

збільшилася вдвічі. У 1900 р. членів профспілок було вже понад 2 млн. Ідея 

про необхідність збільшення представництва робітників в Парламенті в цей 

час була  все популярнішою та більш реальною. Тред-юніони ставали все 

більш політично активними. Велика кількість профспілкових лідерів 

намагалася зробити політичну кар’єру, що підтверджується зростанням 

кількості активістів, які під різними «політичними обгортками» намагалась 

перемогти на виборах до місцевих рад. На 1896р. приблизно 600 таких 

представників засідали в місцевих органах влади британських міст. Кількість 

ліб-леб  кандидатів зростала повільно: з 8 у 1889р. до 11 (12) у 1898 р. [69, 

p.156] Це говорить про те, що Ліберальна партія була не зацікавлена у 

зростанні кількості кандидатів Ліб-Леб. Збільшення кандидатів майже за 10 

років лише на 3(4) особи свідчить про те, що для Ліберальної партії наявність 

Ліб-леб була такою собі ширмою для замулення очей робітничому 

електорату. Тому, в умовах згуртування робітничого руху і утворення КРП 

втрата Ліберальною партією 4 з 11 кандидатів ліб-леб у 1900р. виглядає як 

закономірний процес. Саме з 1900 р. ліберали, через небажання збільшення 

представництва робітників у своїй партії (особливо на містах) і системи 

ліберальних кланів в регіонах, які не пропускали кандидатів від профспілок, 

(що склалися у 1860-1870-х рр.) втратила підтримку профспілкових діячів, і 

на поч. ХХ ст. перестала бути представницею їх інтересів. Ліберальна партія, 

на той час, мала великі труднощі у стримуванні конкуренції з боку 

зростаючого соціалістично-робітничого руху. На нашу думку, проблема 

Ліберальної партії полягала в тому, що її нехтування інтересами людей 

найманої праці було очевидним протягом більше трьох десятиліть аж до 

загальних виборів 1924 р. Керівництво Ліберальної партії надто пізно 
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усвідомило свої помилки. А це призвело до втрати, спочатку, місць в 

Парламенті, а згодом і до політичного краху взагалі. 

Потрібно сказати, що вплив лібералів на лейбористів існував досить 

довгий час. Але Лейбористській партії, на відміну від лібералів, краще 

вдалося зрозуміти реальну ситуацію в країні. Це дозволило їй стати більш 

популярною і впливовою політичною силою. Для цього було зроблено певну 

кількість кроків. Так, наприклад, було прийнято радикальних лібералів у 

склад партії. Слід наголосити, що наприкінці ХІХ ст.  – на поч. ХХ ст. було 

багато зроблено і в організаційному плані для формування незалежної 

робітничої партії. 

Повертаючись до місця і ролі профспілок у  процесі формування 

Лейбористської партії, слід звернути увагу на те, що майже всі вони були 

зацікавлені у прийнятті законодавства, яке б регулювало їх повсякденну 

діяльність.  

На рубежі століть профспілкове керівництво відчувало помітну тривогу 

від того, що виробнича кооперація власників підприємств сприяла 

відповідному розширенню їх політичного впливу. Такі побоювання були не 

безпідставними. Вже із 1870-х велика кількість промисловців входила до 

Палати Громад і мала в Парламенті серйозний політичний вплив. Тому, було 

закономірним, те що робітники бажали забезпечити власний вплив у 

Вестмінстері. Однак, хоча профспілковий рух визнавав потребу в зростанні 

кількості свого представництва, все більше ставало зрозумілим, що таке 

представництво неможливо забезпечити старими методами співпраці з 

лібералами. По-перше, Ліберальна партія уперто не бажала розглядати 

кандидатів у Парламент, які мали робітниче походження [214, р.17]  На 

місцях, в основному, домінували представники середнього класу, а перевага 

віддавалася тим, хто мав гроші, щоб витрачати їх на вибори та інші політичні 

потреби. Яскравим прикладом такої політики стала ситуація з Дж. Рамзі 

Макдональдом, коли він був висунутий від лібералів у 1894р.  Робітнича 

Виборча Ассоціація (утв. 1886 р.), яка формально прийняла його кандидатом 
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від округу  міста Саусхемптон на виборах 1895р. Оскільки від цього округу 

направлялося два представника в Парламент, то Д. Рамзі Макдональд 

розраховував що один кандидат буде представлений лібералом і другий 

мандат буде представляти він сам), але згодом Робітнича Виборча Асоціація 

відмовила Рамзі Макдональду на користь президента тред-юніону 

Х.Дж.Вілсона, який і заблокував його кандидатуру. Причиною стало те, що 

Дж. Рамзі Макдональд не був членом тред-юніону. В листі до секретаря 

Робітничої Виборчої Асоціації Дж. Рамзі Макдональд висловлює своє 

відношення до лібералів і надає приклади, як і в інших містах (Хадерсфілд, 

Бредфорд, Манчестер, Болтон, Соус Шільд, Глазго, Атеркліфі та ін.) місцеві 

Ліберальні Асоціації блокують «чисто Лейбористських кандидатів, чим 

відсторонюються від робітничого руху в політиці.» [199, р.36]   В листі він 

скаржився на рішення Ради Лібералів Саусхемптона, яка не прийняла його 

кандидатом і застерігав, що така «національна політика (лібералів на місцях 

– О.Б.), змушує тих, які колись називалися передовим крилом лібералізму 

(представники від робітників, які сприятливо ставились до Ліберальної партії 

– О.Б.), відриватися від старого союзу з лібералами і сформуватися в 

незалежну Лейбористську партію» [199, р.36-37]. Коментуючи інцидент з 

неприйняттям Дж. Рамзі Макдональда і заміною його кандидатури Мр. 

Вілсоном, місцева газета «Southhampton Times» (Саусхемптон Таймс) писала, 

«що Мр. Вілсон сумлінний робітник, і з його затвердженням в кандидати, 

ліберали Саусхемптона на практиці демонструють свої симпатії до 

робітників» [199, р.37]    

По-друге, профспілки вже більше не могли співпрацювати з лібералами 

через те, що в їх власних силах розкол був неминучим. Продовження такої 

коллаборації не задовольняло соціалістів, які були важливою складовою 

життєдіяльності профспілок. Це послабило б активну підтримку, яку могли 

отримати представники тред-юніонів, що співпрацювали з лібералами під час 

виборів і навіть призвести, до конкуренції з НРП. В деяких виборчих округах 

у 1890-х рр. ліб-леб і соціалісти виступали як конкуренти, тим самим 
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перешкоджаючи один одному у збільшенні представництва від робітництва в 

Парламенті. (Також, на поч. 1900-х рр. КРП мав конкурентом Комітет 

Представництва Шотландських робітників (1899-1909), який діяв окремо і 

забирав частину голосів, а в 1909 об’єднався з Лейбористською партією, як 

шотландська секція Лейбористської Партії). Наведені факти підтверджують 

те, що ситуація в політичному житті  Великої Британії була дуже складною і 

заплутаною. 

В цей час «Трудовий альянс», виступав за незалежність від лібералів. 

На нашу думку, важливо, що цей перехід в бік політичної незалежності з 

боку робітничого руху відбувся в період, коли ліберали втратили позиції у 

боротьбі за владу в країні. Після відставки В. Гладстона у 1884 р. його партія 

вступає в період внутрішньополітичних чвар. Створюється певний 

політичний вакуум, який і намагається заповнити нова партія. 

В результаті переконливої перемоги консерваторів  на виборах 1895р., 

стало зрозумілим, що лібералам не вдасться найближчим часом отримати 

парламентську більшість, а значить не вдасться нічого зробити для 

лобіювання інтересів робітництва. Майбутні лідери КРП починають 

відчувати, що настав момент і вони можуть спробувати створити власні 

електоральні організації (партії). В той самий час, вони не могли бути 

впевненими, що така стратегія буде мати позитивні результати без допомоги 

лібералів,  які допомагали тільки тим, що надавали можливість кандидатам 

від робітників змагатися з консерваторами в тих виборчих округах, де не 

було висунуто кандидата від лібералів.  

Після відставки В. Гладстона у 1884 р. рейтинг Ліберальної партії в 

суспільстві стрімко впав, що в цілому сприяло тому, щоб робітничий рух (за 

умови збільшення представництва в Парламенті) зміг зайняти незалежну 

позицію і позбутися союзу з Ліберальною партією та не бути її складовою 

частиною. Дуже швидко стає зрозумілим, що успіху можна досягти лише за 

умови об’єднання всіх робітничих сил. Але на шляху такого об’єднання 

з’явилася низка складнощів національно-релігійного характеру, 



 65 

сегментованості за професійною і регіональними ознаками, політичними 

уподобаннями. На прикладі діяльності Джона Роберта Клайнса, 

профспілкового діяча з 25 річним стажем і активного члена Лейбористської 

партії в його рідному місті Олдем (південно-східна частина Ланкаширу) 

можна простежити обставини та шляхи об’єднання робітничих сил (на базі 

тред-юніонів). Треба сказати, що політичні уподобання робітників м. Олдем, 

які навіть входили до однієї профспілки були поділені між консерваторами-

протестантами, що мали міцні позиції у бавовняній промисловості, і 

лібералами, які суттєво впливали на працівників інженерної справи. Також, 

мали місце конфлікти між нонконформізмом і католицизмом, давався в знаки 

й «ірландський чинник». Проте, це все не завадило Дж. Р. Клайнсу прийти до 

висновку, що необхідно об’єднуватися. Він сказав:«Єдиний трудовий альянс, 

який нам потрібен, який міститься в самій партії складається з взаємного 

об’єднання для якнайшвидшої законодавчої вигоди профспілок і 

організованих соціалістів в країні»  [174, р.45]   Вивчаючи його позицію, а це 

видно з його автобіографіі і звітів до Олдемської торгівельної ради, стає 

зрозумілим, що Дж. Р. Клайнс був переконаний у тому, що сегментованість 

Олдемського робітничого класу заважає просуванню справі захисту інтересів 

робітників. Він говорив, що треба об’єднуватися  і обстоювати, в першу 

чергу, інтереси робітників найманої праці. Що профспілки, чи торгівельні 

ради повинні перетворюватися на політичні партії і захищати інтереси 

робітництва загалом. Тобто, ми бачимо, що протягом періоду, який 

передував утворенню КРП, тред-юніони усвідомили необхідність збільшення 

робітничого представництва на місцях та в Парламенті і що стара  схема 

співпраці з лібералами перестала діяти. Бачимо і те, що існуюче в ті часи 

розділення за професійною спеціалізацією чи територіальною ознакою 

заважало в координації спільних дій за для збільшення представництва 

робітників у Парламенті [174, р.45]. Ці завдання треба було виконати швидко 

і ефективно. Від того, як вони будуть виконані залежало політичне майбутнє 

робітничого руху. 
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В 1899 році на британському конгресі тред-юніонів була схвалена 

резолюція про створення робітничої партії, яка б мала стати федерацією усіх 

соціалістичних робітничих організацій і тред-юніонів. Головна мета цієї 

політичної сили була «розробити методи та засоби забезпечення якомога 

більшої кількості місць в Парламенті для представників робітничого класу» 

[90, с.105]    

Незабаром, 26-27 лютого 1900 року в Меморіальному Холі на вулиці 

Харінгтон в Лондоні відбулися установчі збори майбутньої Лейбористської 

партії. 129 делегатів представляли приблизно 500 тис. робітників. На зборах 

було обрано Комітет робітничого представництва (Labour Representation 

Committee) [211 р.5-6]. Початково, цей комітет представляв 41 профспілку 

(353 тис. членів) та 3 соціалістичних товариства (Незалежна робітнича 

партія, Соціал-демократична федерація та Фабіанське товариство), які разом 

нараховували 23 тис. членів [111, с.14]   Таким чином, бачимо, що лише 6% 

цієї нової організації припадало не на профспілки. Необхідно зазначити, що 

лідери та рядові члени тред-юніонів в цей час все ще знаходились під 

впливом старих політичних ідей. Багато з цих людей залишались в глибині 

душі лібералами і консерваторами [84, с.34]   Виникає питання: чому лідери 

тред-юніонів пішли на такий крок? Можна припустити, що профспілкове 

керівництво погодилось на створення такої організації тільки тому, що 

бачило в ній більш вдалий спосіб збільшення представництва соціальних і 

промислових інтересів робітників найманої праці в Палаті Громад.  

На травень 1900 р. КРП нараховував лише 187 тисяч асоційованих 

членів. Навіть профспілки, які проголосували за його створення у 1899 р., не 

поспішали приєднуватися до цієї політичної сили. До КРП входило по 2 

представника від НРП та СДФ, один від Фабіанського товариства і 7 

представників від Тред-юніонів.  

Голосування в КРП відбувалося не за кількістю делегатів, а за 

кількістю організацій, які вони представляли. Таким чином, великі тред-

юніони отримували можливість контролювати дії комітету (КРП). 



 67 

Необхідно звернути увагу, що за рік свого існування КРП не досягнув 

особливих успіхів. Без чіткої соціалістичної програми, він втратив підтримку 

СДФ, яка вийшла зі складу КРП через рік після його утворення. Г. М. 

Гайдман пояснює це так: «Лейбористська партія (тоді ще КРП – О.Б.) була 

великим розчаруванням для мене, але я тоді і не здогадувався, що так 

станеться. Я мав сумніви з того моменту, коли Незалежна Робітнича Партія, 

тоді проголошена соціалістична організація, налаштувала своїх делегатів на 

першій трудовій конференції 1900 року, на те, щоб відкинути соціалізм і 

проголосувати за лейборизм, який ніхто не міг визначити як ідеологію. [32, 

р.275]    

Наступними зі складу КРП вийшли профспілки залізничників і 

механіків. На наш погляд, вихід профспілок зі складу КРП  пояснюється тим, 

що позиція профспілок змінювалась занадто повільно, що несло особливу 

загрозу у зв’язку з тим, що комітет мав матеріальну залежність від внесків 

організацій-членів. Щодо внесків, то треба сказати, що встановлена плата в 

10 шилінгів за кожну тисячу членів комітету була, на нашу думку, 

недостатньою для проведення вдалої виборчої компанії. 

Якщо розглянути результати парламентських виборів, які відбулися 

через півроку після створення КРП, то на них було висунуто 15 кандидатів, з 

яких пройшли лише два: Р. Бел від Дербі і Кеїр Харді від округу Мертір 

Тідфіл. Загальні витрати КРП на ці вибори склали 33 ф.с. [211, р.10]    

На поч. ХХ ст. КРП представляв невеликий сегмент робітничого руху в 

країні. Організація не мала офіційної штаб-квартири, а робота партійних 

працівників не оплачувалася. Все було побудовано на ентузіазмі. Вибори 

1900 р., які відбулися через півроку після утворення КРП показали, що 

належної підготовки до виборів комітетом не було проведено. Структура 

організації була не монолітною, існували серйозні розбіжності, навіть у 

такому питанні, як позиція щодо Англо-Бурської війни не було єдиної точки 

зору. До того ж, один з переможців на виборах, Річард Бел, лідер профспілки 
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залізничників, перейшов під ліберальні знамена. Це говорить про те, що 

існувала ціла низка проблем, які треба було вирішувати. 

Таким чином, тільки Кеїр Харді, став єдиним депутатом, який 

представляв незалежний робітничий рух від КРП. Ця організація об’єднувала 

в своїх лавах поміркованих соціалістів з НРП і профспілкових діячів, які все 

більше цікавились питаннями соціальних перетворень. Разом з тим, 

організація втратила більш радикальну СДФ, яка через рік, як було згадано 

вище, після утворення КРП покинула його ряди (1901). У подальшому СДФ 

розкололася на ще менші угруповання. 

 Разом з тим, на фоні не дуже успішної роботи КРП були і певні 

досягнення. Наприклад, діяльність Джеймса Рамзі Макдональда на посаді 

секретаря Комітету Робітничого Представництва виявилася дуже корисною 

для збільшення кількості голосів відданих за КРП на парламентських 

виборах починаючи з 1906 р. За сприянням Дж. Рамзі Макдональда було 

заключено секретний пакт Макдональда – Гладстона у вересні 1903 р. Щоб 

таке рішення не було суто особистим, він заручився підтримкою К. Гарді, 

засновника лейбористського руху. По-суті це була джентльменська угода з 

лібералом Гербертом Гладстоном, в якій останній погоджувався використати 

свій вплив, щоб дозволити лейбористам виставити своїх кандидатів без 

конкуренції з боку лібералів майже в 30 округах. В свою чергу лейбористи 

повинні були демонструвати свою підтримку лібералам в інших справах. Ця 

таємна угода посприяла тому, що на виборах 1906 р. лейбористи отримали 29 

мандатів в Парламент [205, р. 25]. З нагоди такої значної перемоги (в 1900 р. 

лейбористи, для порівняння, мали лише 2 мандати) було вирішено 

перейменувати Комітет Робітничого Представництва у Лейбористську 

партію. 

Досліджуючи історію становлення Лейбористської партії, варто 

звернути увагу на одну подію, яка суттєво вплинула на збільшення 

профспілок у складі КРП. Про це говорить велика кількість істориків 

Лейбористської партії. Мається на увазі рішення суду у справі Тафської 
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Долини у грудні 1902р. [248, р. 662].  Мова йде про те, що після страйку 

залізничників 1901 р. в Тафській долині їх профспілка була притягнута до 

відповідальності за матеріальні збитки, які понесли власники залізниці.  В 

результаті судового рішення, профспілка була змушена сплатити 23 тис. 

фунтів. Ця подія стала каталізатором підтримки профспілками КРП, адже 

відбулися подібні звернення до суду власників інших підприємств. В 

результаті таких рішень профспілки несли матеріальну відповідальність за 

збитки, яких зазнавали власники підприємств під час страйків. Тому, 

більшість профспілок приєднувались до КРП і у такий спосіб шукали захисту 

від подібних рішень. На разі відбулося усвідомлення важливості спільних 

зусиль без розділення  ні за спеціалізацією тред-юніона, ні за регіональним, 

релігійним, національним чи ідейно-політичним чинником. За словами Кеїр 

Харді «Фундаментом, на якому базується партія – є  трейд-юніони, а 

натхненням – соціалізм НРП»  [ 254, с. 39]. 

 Ще одним  судовим прецедентом не на користь профспілок, стало 

рішення у справі Осборна 1909 р. Прийняте рішення, яке було підтримано 

Палатою Лордів, про те, що профспілки не можуть витрачати кошти на 

політичні потреби, означало, що Лейбористська партія втрачала основне 

джерело фінансової підтримки. Але  в 1913 р. це рішення було скасовано 

«Законом про профспілки». За цим законом профспілкам дозволялось 

розподіляти свої внески на політичний і соціальний фонди. Якщо члени 

профспілки заперечували проти використання сплаченого внеску на 

політичні потреби, то вони повинні були укласти контракт, де говорилося б 

про відмову.  Важливо зазначити, що в період від ухвалення судового 

рішення по справі Осборна (1909) і до її скасування у 1913 р. партія мала 

фінансові труднощі, що суттєво гальмувало її політичні успіхи. 

У 1899 р. Рада Тред-юніонів прийняла резолюцію на користь створення 

Комітету Робітничого Представництва (КРП), до якого могли приєднуватися 

всі союзи, соціалістичні товариства і кооперативи. Тобто комітет отримав 

статус незалежного виборчого альянсу, який мав діяти від імені робітників. 
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Створення такого органу слід розглядати, як успіх, адже засади, на яких 

будувався комітет були для всіх, хто туди увійшов, прийнятні. Наприклад, 

положення, що увійшли до резолюції, не зобов’язували профспілки надавати 

фінансову допомогу цій організації. (Резолюція, яка передбачала такий збір 

була розгромлена і скасована у 1898 і 1899 рр.). КРП не зобов’язував Раду 

Тред-юніонів підтримувати таку організацію, але передавав свої рішення 

окремим органам у складі організації. Профспілки шахтарів і робітників 

бавовняної промисловості відчували велику нестерпність до соціалістів, тому 

до складу КРП вони приєднались пізніше (профспілка шахтарів у 1908 р.). 

Але треба сказати, що навіть ті профспілки, які підтримали  створення КРП, 

мали великі сумніви щодо успіхів цього нового політичного експерименту. 

Окрім профспілок в складі КРП були ще три політичні організації 

(Соціал-демократична федерація, Фабіанське товариство, Незалежна 

робітнича партія). Саме їм доводилось мати справу з політично аморфною 

більшістю, яку представляли тред-юніони. Ці три організації, в свою чергу, 

представляли три різних напрями соціалістичної думки. Найстарша серед 

них, Соціал-демократична федерація, базувалась на вченні К.Маркса і 

намагалась перетворитись в партію, подібно до німецької соціал-демократії. 

Фабіанське товариство, навпаки, не поділяло ідеї К.Маркса. Фабіанці не 

визнавали ідею класової боротьби чи наслідування будь-якій догмі і вважали, 

що існує «постійний розвиток». Незалежна робітнича партія відмовлялась від 

ідеї революції і співпраці з лібералами, до яких, у свою чергу, з симпатією 

ставились фабіанці [84, с. 34]. Всі ці три політичні організації відіграли 

важливу роль в історії становлення і подальшого розвитку Лейбористської 

партії. 

Соціал-демократична федерація (СДФ) була однією з перших 

соціалістичних партійних організацій у Великій Британії. Її засновником став 

Генрі Маєрз Гайдман (1842-1921)  представник багатої аристократичної 

родини, юрист, випускник Ітону. Після невдалої спроби потрапити в 

Парламент, як незалежний представник консервативної партії, він у 1881 р. 
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засновує Демократичну федерацію, яка у 1884р. була перейменована в 

Соціал-демократичну федерацію. Партія, по своїй суті, була марксистською. 

Але це був Карл Маркс в інтерпретації Гайдмана, який вперше невдало 

спробував відстоювати свої марксистські погляди ще перебуваючи в 

Консервативній партії [190, р. 13-14]. З 1884 р. він був редактором головного  

тогочасного  марксистського журналу «Justice» (Справедливість). Cамі К. 

Маркс і Ф. Енгельс не сприймали Г.Гайдмана та не хотіли мати нічого 

спільного з Соціал-демократичною федерацією. Г. Гайдман, в свою чергу, 

низько оцінював здатність робітничого класу до самоорганізації. Але його 

спрощене трактування Маркса і поверхові ідеї розвитку індустріального 

суспільства викликали зацікавленість у сучасників, адже англійського 

перекладу марксового «Капіталу» ще не було поширено [190, р.13-14]. 

Членами Соціал-демократичної федерації були Вільям Моріс, Джордж 

Лансбері, Елеонора Маркс, Джон Бьорнс, Том Ман, але більшість з них довго 

не затримувалась в лавах Федерації. Всі вони утворювали власні 

соціалістичні осередки. Як підрахував Ф.Енгельс, в 1894 р. через Соціал-

демократичну  Федерацію пройшли близько 1 млн. членів, проте лише 4500 

залишилися в її лавах [190, р. 13-14]. Маргарет Бондфілд, яка стала міністром 

в лейбористському уряді 1929 р., згадувала, що вона змінила членство в СДФ 

на більш конгеніальну атмосферу Фабіанського товариства через 

антирелігійні принципи, які панували в товаристві. Крім того, замість 

соціалістичного ідеалізму, який вона очікувала знайти в СДФ  молода 

активістка союзу продавців, а побожна конгрегаціоналістка М. Бондфілд, 

зустріла не прийнятні для неї антикапіталістичні настрої «з емфазісом на 

необхідності  кривавої класової війни». [261, р. 179].   Соціалістичні 

товариства в Лондоні, були представлені переважно СДФ і Фабіанським 

товариством. В цих товариствах, а особливо в СДФ була велика «текучість 

кадрів», з причини вказаних вище. 

Поступово Соціал-демократична федерація зближується з Незалежною 

робітничою партією та її лідером К.Гарді, який з 1892 р. був членом Палати 
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Громад, що стало значною перевагою для членів Соціал-демократичної 

Федерації. [32, р. 152]  В цей час Бен Тілет, Джим Конел, Джордж Лансбері 

та деякі інші перейшли до лав Незалежної робітничої партії. Згодом, і сама 

Соціал-демократична федерація увійшла до складу Незалежної робітничої 

партії. Г. Гайдман втрачає свій вплив і виходить з лав Лейбористської партії. 

В 1907 р. він перейменовує свою групу в Соціал-демократичну партію, а в 

1911 засновує нову організацію – Британську Соціалістичну партію. 

Поступово СДФ занепала і в 1939 р. Лейбористська партія остаточно 

поглинула її залишки.  

Другим джерелом майбутньої Лейбористської партії було Фабіанське 

товариство, засноване в 1884 р. як відгалуження «Товариства Нового Життя» 

(The Fellowship of the New Life) заснованого в 1883 р. Це була група, яка 

симпатизувала «прагненням пересічної людини до поступового покращенням 

своєї долі» уникаючи конфліктів і потрясінь. Тобто без революцій, шляхом 

реформ. Вона була названа на честь римського полководця Фабія Кунктатора 

(Повільного) за його повільну вичікувальну тактику [24, с.54]. 

«Товариство Нового Життя» припинило своє існування у 1898 р., а 

Фабіанське продовжувало розвиватися вже як товариство інтелектуалів. 

Фабіанцями стають Джордж Бернард Шоу, Герберд Уелс, Ані Безант, Сідней 

Олівер, Джеймс Рамзі Макдональд, Емелина Панкхерст, Леонард и 

Вірджинія Вульфи, Джон Мейнард Кейнс, Бертран Рассел та багато інших 

відомих людей. Лідерами Фабіанського товариства були Сідней Вебб та 

Беатріса Вебб. Разом вони написали велику кількість досліджень  

присвячених питанням розвитку промислової Британії і звернень до 

власників великого капіталу. Свої ідеї Вебби поширювали організовуючи 

публічні лекції, видаючи велику кількість брошур та засновуючи бібліотеки. 

[210, р.10]. 

Під соціалізмом фабіанці розуміли колективну організацію суспільства 

задля здобуття спільних благ на державному, національному та місцевому 

рівнях. Розширення регулювальної, адміністративної та забезпечувальної 
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функції держави передбачало виникнення соціалізму з лібералізму та 

капіталізму. Однак, фабіанці не вважали соціалізм панацеєю від всіх 

«хвороб» суспільства. Вони були впевнені, що соціалізм допомагає тільки 

тим, хто страждає від неправильної організації виробництва і від 

несправедливого у всіх відношеннях розподілу матеріальних благ [24, с.59]. 

Фабіанці вважали свої ідеї природним розвитком ліберальної традиції, і 

бачили це, як процес перенесення розвитку демократії з політичної до 

соціальної сфери. Згодом така ідеологія отримала назву – соціал-демократія. 

Фабіанці, по-суті, були демократами, оскільки вони прагнули удосконалити  

виборче право, сподіваючись, що це розширить демократію і допоможе 

забезпечити обрання соціалістів в Парламент. 

Хоча фабіанці не погоджувались з економічною теорією К. Маркса, але 

майже те саме значення мала їхня теорія ренти, запозичена у Д.Рікардо. 

Проте, фабіанська теорія ренти відрізнялася тим, що на їх переконання одна 

частина ренти мала йти суспільству, тобто державі, як представникові цього 

суспільства, а друга частина направлятися для подальшого її розподілу, або ж 

для використання на загальні суспільні потреби [245, с.425]. 

Слід наголосити, що лідери Фабіанського товариства брали активну 

участь у формуванні Лейбористської партії: Джеймс Рамзі Макдональд, 

Джон Роберт Клайнс, Сідней Олівер і співзасновник товариства Сідней 

Джеймс Вебб. Всі вони, також, увійшли до складу кабінету міністрів 

першого лейбористського уряду 1924р. (Див. Дотаток Б)  

Фабіанське товариство протягом всього ХХ ст. ідейно впливало на 

Лейбористську Партію. Відомі лейбористські прем’єр-міністри Джеймс Рамзі 

Макдональд, Клемент Етлі і більш сучасні Тоні Блер і Гордон Браун були і є 

членами Фабіанського товариства. 

Ще однією складовою Лейбористської партії можна вважати 

Незалежну робітничу партію, яка була заснована на конференції в Бредфорді 

14 січня 1893 р. 120 делегатів, які, головним чином, походили з промислових 

регіонів Півночі та Шотландії, на чолі з К.Гарді ухвалили створення 
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Незалежної робітничої партії. Її засновник Джеймс Кейр Гарді, за 

походженням, був робітником. В 1892 р. він став членом Парламенту, як 

незалежний кандидат від лондонського округу Вест Хем [85, с.90]. 

Співзасновниками партії поряд з К.Гарді були Роберт Смайлі, Том Манн, 

Джон Брюс Гласір, Бен Тілет, Філіп Сноуден та Едвард Карпентер.  

Формування НРП, як національної партії відбулося під безпосереднім 

впливом Джозефа Берджеса, редактора часопису «Workmen’s Times» (Час 

робітників), який в квітні 1892р. запросив читачів, які підтримують НРП 

надсилати свої дані, щоб надрукувати прізвища прихильників цієї політичної 

сили. Крім того, він закликав цих людей об’єднуватися між собою, 

засновуючи тим самим, місцеві гілки НРП. На вересень 1892 р. редакцією 

було отримано біля 2 тис імен і засновано декілька осередків [261, p.299]. В 

вересні 1892 р. К. Харді очолює зібрання Конгресу тред-юніонів, опонентів 

лінії Ліб-леб в конгресі тред-юніонів. На цьому форумі і було вирішено 

провести національну конференцію НРП в Бредфорді 13-14 січня 1893р.  

Незалежна робітнича партія була головним джерелом соціалістичних 

впливів у британській робітничій партії. Щоправда, до моменту її утворення 

соціалістична думка була представлена у Великій Британії Фабіанським 

товариством та Соціал-демократичною федерацією, але Фабіанське 

товариство зовсім не прагнуло до організації незалежного соціалістичного 

руху, а Соціал-демократична федерація, враховуючи її тісні зв’язки з 

марксистськими колами, могла працювати лише в дуже вузьких рамках [84, 

с.23]. НРП не бажала поступатись ідейно, не підтримували жодних 

компромісів в бік співпраці з Ліберальною партією, тим більше будь-яке 

відходження від доктрини соціалізму. Тому, в 1900 р. СДФ довелося вийти зі 

складу КРП, адже, як зазначалося вище Г. М. Гайдман не сприйняв заміну 

соціалістичних ідей лейборизмом. 

Делегати від НРП перешкоджали намаганням СДФ ототожнювати 

робітничий рух виключно з соціалізмом і класовою боротьбою. За 

пропозицією Кейра Гарді було прийнято рішення про те, що «необхідна 
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окрема робітнича група в Парламенті, з власними парламентськими 

організаторами і єдиною політикою. Ця група повинна була співпрацювати і 

з іншими партіями, якщо ті сприятимуть законодавчим ініціативам 

направленим на захист інтересів робітників. Крім того, виступати з іншими 

партіями для припинення будь-яких дій, які могли б мати протилежну 

тенденцію для робітників. [212, с.209], [254, с.37]. 

Також, була плідна співпраця НРП і Лейбористської Церкви (заснована 

Дж.Тревором в Манчестері у 1891 р.). Наприкінці 1890-х і  перед Першою 

світовою війною ці дві організації мали тісні зв’язки. Лейбористська Церква 

поширювала думки, що капіталізм, це є гріх, і суспільство потребує 

очищення, або за словами Кейра Харді «соціального спасіння». [174, р.236]. 

Спочатку девізом церкви було: «Бог наш Король», пізніше змінено на «Нехай 

Працівники будуть основою громадянського суспільства» (Let Labour be the 

basis of civil society). Тобто, Лейбористська Церква мала соціалістичний 

характер і була заснована на етичних принципах, які поділялися членами 

НРП. [174, р.236]. Завдяки діяльності Лейбористської церкви, на наш погляд, 

соціалістичному рухові і новоутвореній Лейбористській партії вдалося 

заручитися підтримкою тих, хто відчував себе ізольованим в Англіканській 

церкві і нонконформістських деномінаціях, і тих, хто ще не мав політичних 

прав. 

Тісні зв’язки Лейбористської церкви та НРП підтверджує наказ 

виконавчого комітету НРП (серпні 1894 р). У цьому документі було 

звернення до місцевих відділень НРП "провести недільну зустріч на базі 

Лейбористської Церкви" [261, р.308]. Це говорить про те, що значна частина 

перших членів виконавчого комітету НРП, була серед активних діячів та 

засновників Лейбористських церков. Наприклад, Фред Броклехерст, 

генеральний секретар Союзу Лейбористської церкви (січень 1893-листопад 

1895 рр.), був обраний членом виконавчого комітету на лютневій 

конференції НРП, а через рік став її фінансовим секретарем.  [261, р.308]. З 

інших лідерів того часу варто згадати Ф. У. Джоветта (секретар НРП 1909-
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11), який був президентом Лейбористської церкви міста Бредфорд. Він 

старанно створював її на противагу місцевим священнослужителям 

нонконформистам, які, в свою чергу, підтримували лібералів. Необхідно 

зазначити, що Бредфордська Лейбористска церква була сформована, як 

реакція на вибори 1892 р., коли місцевий нонконформістський священик 

закликав підтримати кандидата-ліберала, а не соціаліста Бена Тілета. В 

результаті таких дій Тілет втратив багато голосів. Фред Джоветт попереджав 

нонконформістів-лібералів: «Якщо ви продовжуватиме виступати проти 

робітничого руху, то найближчим часом будете більше, ніж будь-коли, 

скаржитись на відсутність робітників у ваших каплицях. Ми створимо власну 

робітничу церкву.» [174, p.251] Що Фред Джоветт успішно це і зробив, адже 

перша установча конференція НРП відбувалася при співпраці з 

Лейбористською Церквою Бредфорда та нараховувала 5 тис. чоловік. Це 

було одне з найбільш чисельних зібрань Лейбористської Церкви. [174, p.237] 

Також, у 1892 р. Джозеф Берджесс (якого ми згадували вище),  разом з 

Маргарет Макміллан та В. Х. Паул Кембеллом заснували Лейбористську 

церкву в Східному Лондоні (хоча вона проіснувала недовго).  К. Харді 

відкрив Лейбористську церкву в  м. Данді, Ф. Сноуден був активним членом 

Лейбористської церкви Кейлі в 1895 році, поки обов'язки викладача НРП не 

змусили його покинути це місто. Том Манн, перший уповноважений 

секретар НРП, заснував Лейбористські церкви в інших містах. Г. Мейю 

перераховує 60 прикладів, коли члени НРП були важливими діячами 

Лейбористської церкви і навпаки, коли церковники активно співпрацювали з 

НРП [261, p.308]. 

Таким чином, співпраця з Лейбористською Церквою позитивно 

вплинула на зміцнення НРП. Таке своєрідне поєднання духовних потреб 

(представлене Лейбористською церквою) і соціально-політичних (адже 

активісти НРП, як К. Харді, Ф. Сноуден та деякі інші були ораторами на 

зібраннях Лейбористської церкви і «проповідували» шляхи соціального 
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покращення) виявилося вдалим для збільшення прихильників НРП, а згодом і 

Лейбористської партії.  

Першочерговою метою Незалежної робітничої партії було прагнення 

розірвати чисельні політичні зв’язки, які об’єднували великі індустріальні 

організації з двома буржуазними партіями, і навчити ці організації думати 

по-своєму та займати незалежні позиції в політичних питаннях. Все це мало 

призвести до появи політичного робітничого руху.  

Під впливом пропаганди Незалежної робітничої партії конгрес тред-

юніонів в 1899 р. підтримав ініціативу створення «Комітету робітничого 

представництва». Саме завдяки діяльності цього «Комітету» і були закладені 

першооснови незалежного робітничого руху в тогочасній британській 

політиці. Таким чином, Незалежну робітничу партію можна розглядати, як 

«фундамент» Лейбористської партії, а поширення соціалістичних ідей  в 

середині Лейбористської партії завжди залишалося головним завданням 

Незалежної робітничої партії. Ідеї і погляди, які розвивалися в НРП або були 

підтримані членами цієї партії, на нашу думку, стали дуже важливим фоном 

у більш широкій траєкторії Лейбористської партії. Навіть розглядаючи 

партійну конституцію 1918 р. не слід її сприймати як «виправдання 

соціалізму НРП». І не можливо розглядати цю конституцію без врахування 

такої складової Лейбористської партії, як НРП. Адже, саме НРП займає 

центральне місце в розумінні витоків посилення лейборизму. [191, p.225] 

Можна зробити висновок, що тред-юніони, Фабіанське товариство, 

Незалежна робітнича партія та Соціал-демократична федерація (на рік),  

стали організаційною та ідеологічною основою Комітету робітничого 

представництва, який було перейменовано в Лейбористську партію з нагоди 

отримання 29 місць на Парламентських виборах 1906 р. [247, p.127]. Треба 

наголосити, що під час утворення Лейбористської партії вона була, 

переважно, робітничою за своїм складом, але складалася з кращих 

представників робітничого класу, свідомих, кваліфікованих. Таким чином, 



 78 

було закладено основи для більш широкого представництва цієї політичної 

сили в британському суспільстві.  

Слід звернути увагу на те, що серед членів партії були й представники 

середніх прошарків суспільства – дрібна буржуазія та інтелігенція. 

Співвідношення цієї категорії населення з робітничою складовою постійно 

змінюється, еволюціонує, і ця еволюція – важливий елемент загального 

соціально-політичного розвитку партії. Якщо врахувати, що Незалежна 

робітнича партія та Соціал-демократична федерація переважно складалися з 

робітників, а Фабіанське товариство майже повністю було представлено 

середніми прошарками та нараховувало лише приблизно 900 членів, то 

виходить, що зовсім не робітничі групи були в значній меншості в складі 

партії [200, p.459] 

2.2. Зміни в партійно-політичній структурі Лейбористської партії 

1918 р. 

На 1918 рік суттєво зросла кількість профспілок, що входили в 

Лейбористську партію, та кількість їх членів, що ще значно зменшувало 

відсоток середніх та дрібнобуржуазних представників в партії. [165, р. 480] 

Але в 20-і рр. ХХ ст. склалися умови для виникнення додаткових джерел 

поповнення Лейбористської партії представниками саме середнього класу. 

Першим з таких «додаткових джерел» стала Ліберальна партія. Ще в 

результаті кризи партії лібералів і розподілу на лібералів Асквіта і Д.Ллойд 

Джорджа, деякі радикали з Ліберальної партії почали дивитися в бік 

лейбористів. Сприятливим фактором на шляху об’єднання лібералів з НРП і 

Лейбористською партією стала пацифістська діяльність Союзу 

Демократичного Контролю та «Клубу 1917р». Цей клуб став організацією, в 

якій об’єднувалися радикали і соціалісти, які були проти війни і закликали до 

припинення військових дій. Членами цього товариства були відомі тогочасні 

письменники, актори і журналісти Е.М.Форестер, Чарльз Лоутон, Х.Н. 

Брейлсфорд, Р. Постгейт [261, p. 471]. Серед членів клубу були і відомі 

священики-соціалісти, як Конрад Ноель, Годфрей Бел, Дж. Г. Аддерлі, К. 
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Робінсон. [261, p. 471]Члени Парламенту, які входили до цього товариства в 

1920-х були С. Дж. Аммон, Ф.Броквей, Х. Далтон, Г. Моррісон і колишні 

ліберали Н. Бакстон і Дж. Веджвуд. Завдяки діяльності цього товариства 

було налагоджено шляхи для трансферу лібералів в НРП і Лейбористську 

партію. Більшість вступили до лав НРП відразу після виборів 1918 р. Крок 

назустріч зробила Лейбористська партія,  коли на спеціальній Конференції в 

січні 1918 р. вперше було дозволено прийняття індивідуальних членів 

«робітників фізичної і розумової праці». Відразу, після конференції до НРП 

приєдналися: Е.Д.Морель, С.Р.Бакстон (колишній ліберал, ЧП), д-р Дунстан і 

С.Х.Вілсон (син ліберала ЧП) [261, p. 478]. Ч. Тревельян, оголосив про своє 

рішення вступити до НРП відразу після виборів 1918 р. Він пояснив, що 

тільки лейбористи мають наміри «впроваджувати програму соціальної-

демократії, з якою я виступав в своєму передвиборному зверненні» [261, p. 

482]. Загалом, до лібералів перейшла значна чистина провідних політиків 

Ліберальної партії:Ч.Тревельян (мін. Освіти), брати Ч. і Н. Бакстони, 

Дж.Кінг, Е.Д.Морель, П.Ноел-Бейкер, Х.Б.Лі-Сміт, Дж.А.Хобсон (який був 

провідним ідеологом Ліберальної партії), Д.М. Масон, Дж.Кінг, Р.С.Ламбет, 

Дж.Мартін, Е.Д.Хеммерд. Більшість з них вважали соціальну перебудову 

суспільства, головною причиною зміни партії. Хоч, звісно, були і ті, хто був 

переконаний у наступності лейборизму. Ліберали, які раніше перемагали в 

своєму окрузі, тепер приносили перемогу лейбористам. Як, це відбулося в 

Північному Норфолку (Ноель Бакстон), і Н’юкаслі (Ч.Тревельян). Таким 

чином, значна кількість ліберально налаштованих реформістів, з Ліберальної 

партії почала переходити до лав Лейбористської. Це були, як правило, 

представники середнього класу. Тут вони мали більше шансів для активної 

політичної діяльності та самореалізації. Цьому процесу сприяв й 

ідеологічний чинник. Поряд з соціалістичними принципами в тогочасній 

доктрині лейборизма багато уваги було приділено й ліберальному 

реформізму. Варто, також, зазначити, що цей процес «переливання крові» від 



 80 

лібералів до лейбористів здебільше проходив на рівні партійного керівництва 

[111, c.20].  

Друга хвиля поповнення лав лейбористів представниками середнього 

класу пов`язано з реорганізацією партії і прийняттям 26-28 червня 1918 р. на 

партійній конференції в Лондоні нової партійної програми – «Лейбористи та 

новий соціальний лад» (“Labour and the New Social Order”), яку підготували 

А.Хендерсон, секретар виконавчого комітету лейбористської партії, та 

відомий фабіанець С.Вебб [246, p. 144] [247, p.127]. Згідно з новим статутом 

партії було введено інститут індивідуального членства та створені місцеві 

партійні організації у виборчих округах. Кардинально була змінена й мета 

діяльності партії. Відтепер мова йшла не про «робітничий клас», а про 

«працівників фізичної та розумової праці», яких партія мала забезпечити 

«плодами їх діяльності та справедливим розподілом, яке можливе тільки на 

засадах суспільної власності на засоби виробництва, системи громадянської 

адміністрації та контролю в межах кожної галузі та установи» [165, p.72]. Це 

розширило соціальне представництво партії і вона перестає бути суто 

робітничою. Таким чином, в результаті реорганізації партії в 1918 році були 

створені організаційні та ідеологічні засади для подолання домінування тред-

юніоністської бази партії та залучення в неї представників середнього класу.  

Введення інституту індивідуального членства в партії та створення 

місцевих партійних організацій у виборчих округах, згідно статуту партії 

1918 року, вплинули не лише на соціальний склад лейбористів. В результаті 

створення місцевих партійних організацій ради тред-юніонів втрачають 

значення політичного центра партії на місцях, хоча за ними ще залишалося 

право на входження в склад нових партійних організацій.  

З реформою партійної організації 1918 року було пов`язано й 

виникнення феномену подвійного членства. Так, з 1918 року брати 

безпосередню участь в роботі низових партійних організацій на території 

виборчих дільниць мали право, як правило, індивідуальні члени партії. 

Колективним членам така діяльність дозволялося лише за умови одночасного 
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входження в ці організації в індивідуальному порядку. Прагнення мати право 

брати участь в роботі партійних організацій, розробці резолюцій та 

можливість обирати керівні органи призвело до того, що значна частина 

членів профспілок, які вже входили до партії через свої організації, почала 

вступати в місцеві партійні організації в індивідуальному порядку. В цей час 

подвійним членством в партії було охоплено приблизно 10% від загальної 

кількості партії та не менше 70-80% її індивідуальних членів (це пов’язується 

з тим, що певний час (перехідний період) існували дві системи одночасно) 

[111, c. 17-18]. Слід зазначити, що введення інституту індивідуального 

членства відкрило шлях для вступу в партію представників середніх 

прошарків: дрібної та середньої буржуазії і інтелігенції. Саме ці люди 

складали вагому частину індивідуальних членів Лейбористської партії. Вже 

сам факт більш високого статусу індивідуального члена, як і фактична 

неучасть основної маси членів профспілок в житті місцевих партійних 

організацій сприяли тому, що справжня роль представників не робітничих 

категорій значно підвищувалося. В свою чергу, факт вступу в партію 

представників середнього класу, а в окремих випадках і британської еліти,  

значно розширював представництво партії в суспільстві. Таким чином, після 

реорганізації Лейбористської партії в 1918 році вона починає 

перетворюватися із суто робітничої в національну та претендує на найширше 

соціальне представництво у Великій Британії. З цього часу, на наш погляд, ця 

партія перетворюється у ту політичну силу, яка вже реально може боротися 

за владу. 

Результатом плідної роботи 1918 р. стала партійна програма 

розрахована на широку підтримку електорату, а система індивідуального 

членства відкрила шлях у політику для представників середнього класу, 

зменшила роль тред-юніонів, як найчисельнішої організації в складі 

Лейбористської партії. Крім того, вихід із коаліції підтвердив незалежну 

позицію партії по відношенню до конкурентних лібералів і консерваторів. 

Нова програма партії та її конституція вчасно зреагували на збільшення 
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електорату в результаті виборчої реформи 1918р. та стали актуальною і 

важливою відповіддю на вимоги і потреби тогочасного суспільства. 

Отже, можна стверджувати, що на поч. ХХ ст., Лейбористська партія  

вже мала досить широке представництво в англійському суспільстві. У її 

лавах нараховувалося приблизно два мільйони членів. Партія створила 

велику кількість місцевих партійних організацій у виборчих округах, що 

надало реальну можливість виборювати місця в англійському Парламенті. 

Разом з тим, для ефективного керівництва такою потужною і амбітною 

організацією необхідно було вибудувати і налагодити систему партійних 

структур та інституцій. В цьому напрямку, також, були зроблені певні кроки 

вперед. 

Формально головною законодавчою інстанцією цієї політичної сили 

була Конференція лейбористської партії (Labour Party Conference). Вона 

щорічно збиралася та приймала стратегічні рішення, які діяли до наступної 

конференції. Делегати на конференцію обиралися в місцевих осередках 

партії. Резолюції та рішення, які обговорювалися на конференції завчасно 

готувалися на місцях та у профспілках. Національний виконавчий комітет 

слідкував за тим, щоб конференція проходила відповідно до резолюцій [246, 

p. 135] Але,  слід звернути увагу на те, що коли партія формувала уряд, 

лейбористи, які обіймали міністерські посади на чолі з Прем`єр-міністром, 

нехтували рішеннями конференцій та виконавчого комітету [90, c.109] Це 

говорить про те, що існували протиріччя між лівим крилом партії і 

парламентською фракцією. Парламентська фракція намагалась 

дистанціюватися від радикальних ідей, досить популярних на той час і 

зберегти імідж партії, яка вже могла конструктивно  діяти в межах існуючої 

політичної системи. У 1907 р. на конференції в місті Белфаст була прийнята 

резолюція, згідно з якою рішення конференції для парламентської фракції 

мають обов’язковий характер, але шляхи і засоби реалізації цих рішень 

фракція могла обирати самотужки.  [254, c.44], [98, c.275]  Тобто, цією 

резолюцією, ПЛП в особі лідера партії та наближених членів таємного 
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кабінету залишала за собою право пристосовувати політику партії до такого 

вигляду, щоб вона спрацювала під час обговорення в Парламенті і була 

реалізована у законодавстві. Оскільки в Лейбористській партії існували ліве і 

праве крило, і в деяких випадках вона була більш радикально налаштованою 

на місцях, (як наприклад з клайдсайдовцями в Шотландії)  це стало 

продуманим і необхідним кроком партійної верхівки, щоб розв’язати собі 

руки і у випадку нарікань посилатися на цю резолюцію, у виправдання своїх 

дій. 

Виконавча влада в партії належала Національному виконавчому 

комітету (National Executive Committee), який виконував роль головного 

адміністративного органа Лейбористської партії. У виконавчий комітет 

шляхом виборів потрапляли представники від тред-юніонів, парламентської 

фракції Лейбористської партії, місцевих осередків партії та соціалістичних 

товариств. Обов`язково у виконавчому комітеті мало бути не менше 

чотирьох жінок. Головними посадами в виконавчому комітеті були: голова 

виконавчого комітету Лейбористської партії, його заступник, секретар, 

скарбник, національний агент, голова досліджень та голова видавництва 

[246, p.136] Лейбористська партія, також, мала свого голову (з 1921 р. – лідер 

партії), та його заступника.  

Сама партія фактично розподілялася на парламентську фракцію 

Лейбористської партії (Parliamentary Labour Party), (далі ПЛП) та місцеві 

осередки партії (Constituency Labour Party). Парламентська фракція, також, 

мала свій виконавчий комітет, відомий як Виконавчий комітет 

Парламентської Лейбористської Партії. Його назва була замінена, щоб не 

виникало плутанини з Національним виконавчим комітетом Лейбористської 

партії. (NEC) Вперше цей комітет було обрано у 1923 р. Він зайняв місце 

раніше сформованого Комітету з питань Політики ПЛП (Policy Committee).  

Складався з 12 осіб, які обиралися на сесії відкриття Парламенту членами 

ПЛП з місцями в Палаті Громад. (з 1988 р. - 18 осіб). Виконавчий комітет 

ПЛП складався з 6 виборних посад: лідер партії, заступник лідера партії, 
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головний організатор фракції в Палаті Громад, лідер лейбористських членів 

Палати Лордів (перов), головний організатор фракції в Палаті Лордів та їх 

(лідера ПЛ і головного організатора фракціїв ПЛ) заступник [246, p.139]. 

Обрані члени Палати Громад парламентського комітету сиділи на передніх 

лавах (Front Bench) з лідером партії та його заступником, головним 

організатором партії в ПГ та помічниками. Колишні міністри Лейбористської 

партії за звичаями Парламенту мали право сидіти на передніх рядах, але, 

зазвичай, вони обирали місця на задніх лавах (Back Benches).  

Місцеві осередки Лейбористські партії складалися з індивідуальних 

членів партії, що мешкали на території окремих виборчих округів Англії, 

Шотландії та Уельсу. Місцеві організації мали свої комітети – генеральний 

(General Committee) та виконавчий (Executive Committee), які в окремих 

випадках зводились в одну установу [246, p.139]. Отже, ми бачимо що 

Лейбористська партія на той час була добре організованою партійною 

структурою, мала свою законодавчу та виконавчу владу та достатньо широку 

систему посад у виконавчих комітетах на всіх партійних рівнях.  

Своєрідність соціального складу партії, погляди та ідеї  її лідерів та 

ідеологічне підґрунтя лейборизму зумовили формування головних 

концепцій, доктрин та програм партії. Як було вже зазначено вище, основним 

фундаметом, на якому сформувався лейборизм було фабіанство та 

християнський соціалізм [95, c.192]. Необхідно підкреслити, що Фабіанське 

товариство було головним виразником симбіозу соціалістичних та 

ліберальних ідей [111, c.106]. Тому і не дивно, що велика кількість фабіанців 

завжди займала в партії та лейбористських урядах важливі посади, та 

постійно впливала на формування ідей лейборизму. Другою важливою 

складовою став християнський соціалізм, який був, також, дуже широко 

представлений серед вищого партійного керівництва (Дж. Рамзі Макдональд, 

Дж.Клайнс, Ф.Сноуден тощо) [95, c.192-193]. Християнський соціалізм 

розглядав моральні принципи християнства як рушійні сили соціальних та 

економічних перетворень. Християнський соціаліст, на думку К.Харді мав 
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стати не лише політичним але й моральним лідером народу у боротьбі з 

несправедливістю, бідністю, нерівністю та безробіттям.  

Деякі вчені характеризують лейбористську ідеологію як 

градуалістську. В 20-х роках ХХ ст. концепції фабіанців, трохи модернізовані 

за формою і суттю і називалися градуалізмом. Під терміном градуалізм ми 

розуміємо поступові реформи, які ведуть до соціалізму, але існування 

останнього передбачається на досить далеку перспективу, або взагалі 

відходить в царину утопії [95, c.194]. Лівий лейбористський активіст Дж. 

Уітлі вказував, що «побудова соціалізму повинна зайняти не менше ста років. 

Не відмовляючись від соціалістичного майбутнього, я хочу залишатися 

політичним реалістом, тобто змагатися за те, що доступно.» [95, c.194].  

Тому, в дусі градуалізму, в партійних програмах не було детального 

обґрунтованого плану досягнення соціалістичного майбутнього, або, як 

називає програма 1918р. «нового суспільного ладу». Серед головних завдань 

партія пропонувала встановити прожитковий мінімум, запровадити широкі 

демократичні реформи, включаючи демократизацію виробництва, шляхом 

введення у суспільну власність. На нашу думку, те що Лейбористська партія 

дотримувалась цієї ідеології було позитивним для її електоральних успіхів, 

для переростання у партію національного рівня з широкою соціальною 

базою. В той же час, дотримання цієї ідеологічної течії заважало дієво 

вирішувати існуючи соціально-економічні проблеми тогочасних британців. 

Після перебування партії при владі частина лівих лейбористів переконується 

в неефективності градуалізму. Що, згодом, і підтвердилося неспроможністю 

партії впоратися з світовою економічною кризою. Однак, на нашу думку, 

існування партії, з такою ідеологією якраз і дозволило британцям прожити 

«вік екстремізму» майже без кривавих потрясінь і революцій. Чи впорались 

би ліберали і консерватори (окремо чи в коаліції) з наслідками світової 

економічної кризи, якби перебували при владі? Це велике питання. Проте 

скорочення заробітної плати в умовах кризи на 10% особливо болісно 

сприймалося від Лейбористської партії, як такої, що починала свій шлях, як 
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представниця і захисниця інтересів робітників.  Ідеї Дж. М. Кейнса вже 

обговорювалися лейбористами і могли б допомогти пом’якшити наслідки 

кризи для британців. Однак, лейбористи, як зліва, так і справа критично 

ставилися до його теорій. Прибічники лівої течії в Лейбористській партії не 

сприймали його через відверті намагання вдосконалити капіталістичну 

систему (яка сприймалась лівими як лихо, якого необхідно позбутися). 

Прибічники правої течій в партії не поділяли, що Дж. М. Кейнс критикував 

розподілення національного доходу. 

Важливим елементом лейбористської ідеології, а саме пересічних 

колективних членів, став стихійний тред-юніонізм, який був представлений 

вимогами, які виникали в робітничому повсякденні. Натомість, праве крило 

партії було носієм буржуазно-ліберальних ідей. Варто нагадати, що певна 

кількість лібералів і консерваторів у свій час перейшла до Лейбористської 

партії. Міцними були й традиції співпраці між обома партіями. Ліве крило 

лейбористів та центр були виразниками соціал-демократичних ідей. Ідеї, що 

були близькими до європейської соціал-демократії, були привнесені 

Незалежною робітничою партією.  

Існування цих ідей в межах партії дозволяло співіснувати багатьом 

ідеологічним течіям, що, гіпотетично давало широку підтримку партії, яка в 

свою чергу, зміцнювала свої позиції в Парламенті. В цьому був позитивний 

фактор, але нарощування електоральної міці заважало розвитку теоретичного 

фундаменту цієї політичної сили. Після перебування партії при владі, вона 

починає зміщуватись ідеологічно вправо. Це спричинило розкол партії у 1931 

р. і виключення з партійних лав лідера партії Дж. Р. Макдональда та його 

прибічників. В цьому випадку неодностайність поглядів мала негативний 

вплив на розвиток і цілісність Лейбористської партії наприкінці 20-х рр. ХХ 

ст. 

Отже, в 1893 р. в Бредфорді була сформована Незалежна Робітнича 

партія, яка разом з тред-юніонами, Фабіанським товариством і Соціал-

Демократичною Федерацією стала основою створеного у 1900 р. Комітету 
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Робітничого Представництва, який у 1906 р. з нагоди обрання 29 кандидатів в 

Парламент було перейменовано у Лейбористську партію. 

Свій перший політичний досвід представники від найманих робітників 

отримали в лавах Ліберальної партії. Партійне керівництво лібералів  явно 

сприймало їх присутність як достатнє задоволення інтересів частини 

робітничого електорату, тому і не замислювалося про можливу конкуренцію 

з боку робітничої політичної сили, яка постала на базі робітничих осередків. 

Однак цей перший парламентський та партійний досвід надав лідерам 

лейбористів популярності, впевненості та необхідних практичних знань. 

Внаслідок розколу в партійному керівництві лібералів найбільш 

демократично налаштована частина її партійних кадрів почала будувати своє 

політичне майбутнє в межах молодої Лейбористської партії, чим зміцнила її 

позиції. 

Одними з найважливіших чинників, які сприяли консолідації 

лейбористського руху, стали складні умови життя і праці, що змусили 

робітників згуртуватися у відстоюванні своїх прав перед роботодавцями. 

Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. відбулося загострення суспільно-політичної 

ситуації внаслідок страйків проти зниження заробітної плати і врегулювання 

тривалості робітничого дня, судових процесів проти профспілок. Ці події 

призвели до усвідомлення керівниками робітничого руху необхідності 

збільшення власне робітничого представництва в британському Парламенті і 

створення політичної сили, яка і захищатиме інтереси робітників найманої 

праці.  

Суттєвою перешкодою для участі у виборах була нестача коштів. Тому, 

щоб залучити грошові фонди тред-юніонів, єдине вагоме джерело 

фінансування, доводилося йти на компроміси в ідеологічних питаннях, 

обираючи шлях, який би задовольнив найширше коло представників 

найманої праці в їхній спільній меті. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЗМІНИ В ЕЛЕКТОРАЛЬНІЙ БАЗІ ЛЕЙБОРИСТСЬКОЇ 

ПАРТІЇ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В 1918-1931 РР. 

 

3.1. Робота з виборцем в 1918-1924 рр. 

 

Вивчаючи історію будь-якої політичної партії не слід забувати про те, 

що настрої та рішення електорату визначають склад виборчих інститутів, 

впливають на позиції політичних лідерів та партій [245, c.105]. Отже, 

невід’ємною частиною дослідження Лейбористської партії є вивчення 

характеристик складу виборців, простеження еволюції їх уподобань, поглядів 

та коливань. Передвиборча пропаганда та організація партійної роботи з 

електоратом, також є важливим фактором, який впливає на хід і результат 

виборів та політику партії.  

1918 р. став дійсно знаковим в історії Лейбористської партії. Саме в 

цьому році було закладено основні засади «великих успіхів» партії в 20-х рр. 

ХХ ст. та здобуто рекордну кількість голосів з часів зародження цієї 

політичної сили. На загальних виборах 1918 р. лейбористи отримали близько 

2,25 млн. голосів порівняно з приблизно 500 тис. голосів отриманих в січні 

1910 р. [246, c.214]. Це було зумовлено цілою низкою обставин, які, на нашу 

думку, треба розглянути, щоб зрозуміти причини такого стрімкого злету 

популярності Лейбористської партії. Безумовно, один з факторів, що 

позитивно вплинув на розвиток та становлення партії, як це дивно б не 

звучало, стала війна.  

Треба сказати, що кожна війна, особливо світового масштабу, здатна 

серйозно сколихнути суспільну структуру та загрожувати позиціям  

правлячої верхівки, підірвати престиж існуючого режиму. Для 

соціалістичних партій, як правило, це означало посилення власних позицій 
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або навіть прихід до влади, як це сталося в Німеччині та Великій Британії. 

Посприяло цим процесам і те, що у соціалістичних партій з народними 

масами був більш тісний зв'язок. 

Важливим кроком партії на зустріч майбутньому успіху став її вихід з 

коаліції Д.Ллойд Джорджа, яку консерватори та ліберали вирішили зберегти 

для досягнення післявоєнної стабілізації, так як післявоєнна криза 

створювала досить складну ситуацію для правлячих кіл і треба було 

консолідуватися. Приблизно в одному часовому просторі співіснували такі 

вузлові проблеми англійської політики, як боротьба ірландського та 

афганського народу за незалежність, повстання в Єгипті, інтервенція в Росію, 

хвилювання в Індії, революція в Туреччині, зростання робітничого 

страйкового руху в самій Великій Британії [98, c.279]. В результаті, 

перейшовши в опозицію та висунувши на загальних виборах  в грудні 1918 р. 

досить радикальну програму реформ, до яких прагнули широкі маси 

населення, лейбористи значно «зросли» в очах англійського суспільства. 

З 1918 року починають посилюватися соціалістичні ідеї всередині 

партії. В новій конституції, яка була прийнята у січні-лютому 1918 р. йшлося 

про націоналізацію основних засобів виробництва та перетворення їх у 

суспільну власність. У зв’язку з цим змінюється й тактика лейбористів. 

Відтепер ставка робиться не на поширення ідей фабіанського соціалізму 

серед буржуазно-ліберальних діячів, а на прихід до влади робітничої партії, 

яка б почала соціалістичні перетворення – війну з безробіттям, боротьбу за 

покращення умов праці робітників та зі свавіллям підприємців, підвищення 

заробітної плати, пенсій тощо. Також, було сформовано основні принципи 

«соціалістичної» зовнішньої політики лейбористів. В програмі партії 1918 

року проголошувалась ідея створення «Ліги націй», «Міжнародного 

верховного суду», «Міжнародного законодавства», забезпечення світового 

правопорядку, «Світової економічної співпраці», міжнародного 

законодавства про працю тощо. В колоніальній політиці лейбористи 

виступали за поступову ліквідацію колоніальної залежності. Важливими 
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ідеями, крім того, були ідеї християнського пацифізму (питання роззброєння, 

колективної безпеки). Визнання СРСР, як великої держави стояло окремим 

пунктом у програмі лейбористів [111, c.110]. 

 У передвиборчому маніфесті лейбористів відзначалась визначна роль 

Лейбористської партії, як «будівниці» миру в усьому світі [13, p.16]. Партія, 

також, активно виступала за вивід військ з радянської Росії та захист її 

«демократичного руху» [13, p.16]. Важливим, в цьому плані було і гасло 

«Свободу Ірландії!» та заклики до скасування військової повинності, 

націоналізації землі, будівництва нових будинків для робітників та 

обкладання великого капіталу особливим податком [13, p.16-17]. 

Лейбористи, крім того, боролися за націоналізацію «життєво важливих 

галузей» промисловості та за рівноправ’я жінок у суспільстві [13, p.18]. 

Головними передвиборчими гаслами потужного конкурента лейбористів – 

коаліції  лібералів Д.Ллойд Джорджа і консерваторів були наступні: 

«Зробимо Англію країною, гідною її героїв!» та «Німці заплатять за все!» 

[220, p.162]. Ці гасла все ще мали вплив на виборців, особливо на тих, які 

підтримували патріотичні настрої. В той же час, як позиція більшості 

провідних діячів Лейбористської партії була пацифістською. Це 

підштовхувало патріотично налаштованих виборців, навіть робітничого 

походження, голосувати за конкурентів лейбористів. Тим не менш, за 

результатами виборів 1918 р. Лейбористська партія затвердилася, як головна 

опозиція з результатом у 22,2 % голосів [246, p.241].  За ними йшли ліберали 

Г. Асквіта ( як вже зазначалося вище, відбувся розкол на лібералів Г. Асквіта 

і Д. Ллойд Джорджа) з результатом у 12,2% голосів [246, p.241]. На нашу 

думку, перехід лібералів до консерваторів протягом 1918-24 рр., став 

сприятливим чинником для лейбористів. Адже в робітничих округах, де 

лейбористи мали сильну конкуренцію з лібералами, тепер перемогу отримати 

було простіше, бо ліберали змістилися, у політичному полі вправо і 

конкуренція на дільницях була між коаліційними консерваторами і 

лібералами з однієї сторони і лейбористами з іншої. Лейбористи на 1929 р. 
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закріпилися в регіонах, де в вікторіанську і едвардіанську епоху перемагали 

виключно ліберали [214, p.52-53].   Цей перехід, можливо, відбувся спадково: 

від лібералів батьків до дітей, які обстоювали вже лейборизм. 

Крім того, треба зазначити, що поступово зменшується вплив 

профспілок. Це відбувалося внаслідок того, що партія прагнула широкого 

соціального представництва. Поступово, соціальний склад депутатів, які 

мали фінансову підтримку від профспілок зменшувався: від 61 до 50 у 1918 

р. і з 191 до 102 у 1923 [214, p.52-53]. Локальні осередки Лейбористської 

партії починали домінувати у виборі кандидатів на виборчі перегони. Вони, 

також, обирали кандидатів з робітників найманої праці. Ці кандидати добре 

зналися на проблемах робітників, тому їм набагато легше було отримати 

довіру і симпатію виборців в робітничих округах порівняно з депутатами 

Ліберальної партії. Як правило, останні говорили в стилі і висловлюваннях не 

зрозумілих для пересічного робітника і  тому, вони залишалися з меншою 

підтримкою. До того ж, в ліберальних клубах і організаціях, участь 

звичайних робітників у політиці навіть не розглядалась. А з занепадом 

партійної організації лібералів після 1924 р.  швидко змінитися було ще 

важче. До того ж вирішення проблем в  сфері промисловості старими 

методами: за рахунок постійного зменшення заробітної плати та збільшення 

годин праці, лише послаблювали позиції лібералів і консерваторів в очах 

робітничого електорату і зміцнювали підтримку лейбористів в країні. 

Посилення партії на національному рівні можна пояснити багатьма 

факторами. Як вже зазначалося вище, значною мірою посприяло збільшенню 

електорату Лейбористської партії проголошення в червні 1918 р. нової 

програми та нового статуту, внаслідок чого суттєво розширився соціальний 

склад членів партії, а відтак і її виборчий корпус. Таким чином, зростала 

кількість членів партії, а інститут індивідуального членства дозволив увійти 

до лав лейбористів дрібній і середній буржуазії та інтелігенції.  

Дуже важливе значення мала і виборча реформа, яка була проведена ще 

в лютому 1918 р. Електорат Великої Британії було збільшено з 7,7 млн. до 
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21,75 млн. чоловік [246, p.240].   при загальній кількості населення приблизно 

у 44,6 млн. чоловік. На 1918 р. жінки  складали майже 40% від загальної 

кількості виборців, і 43 % у 1924 р., що змушувало лейбористів уважно 

ставитися до цієї частини електорату.  [162, p.7], [216, p.164].    

Були сформовані нові організації, однією з яких стала Жіноча Ліга 

Праці. Спочатку, вона нараховувала 5 тис 500 членів у 1918 р., а в 1925 р. до 

жіночих секцій входило майже 200 тис. осіб. Жінки та їх організації були 

важливою складовою у посиленні Лейбористської партії в 20-х р ХХ ст. 

 Як зазначав кандидат лейбористів від Шотландії, жінки були вагомим 

фактором перемоги «адже вони приводили байдужих до виборчих урн, 

позичали шалі і тримали немовлят, вони приносили хворих та вмираючих на 

матрацах і вони перемагали» [214, p.57]. Тоді згідно конституції 1918 р. 4 

місця у виконавчому комітеті партії надавалось жінкам. Першими були Етель 

Сноуден, д-р Етель Бентам, Сюзан Лоуренс і Міссіс Харрісон-Белл, яку в 

1919 замінила Мері Макартур. [216, р.165-166]. Треба відзначити, що 

партійне керівництво підтримувало тих жінок, які не були пов’язані з 

войовничим суфражизмом чи фемінізмом. Також, згідно конституції, з жінок 

- індивідуальних членів стягувалася нижча плата, що спрощувало їх 

входження до партії на правах індивідуальних членів [216, 165-166]. На 1921 

р. в Лейбористській партії нараховувалося приблизно 70 тис. жінок, 150 тис. 

у 1924 і 250 тис. ближче до 1928 р. Загалом, кількість жінок в партії суттєво 

зросла. Кількість жінок-кандидаток на вибори в Парламент (6 виборів з 1918 

по 1931) всього склала 116 осіб. Для порівняння ліберали виставили 69, 

консерватори 35. [246, p.242]. Але, якщо розглянути більш детально, то 

співставлення кількості кандидатів і отриманих місць, свідчить про 

прорахунки партії (перебільшенні очікування). Несприятливі виборчі 

обставини привели до того, що на виборах 1924 р. з 22 виставлених 

кандидаток перемогла тільки одна (Е. Вілкінсон від східного Мідлсборо), в 

той час, як 1923 був більш успішним, адже з 14 перемогли 3 кандидатки (С. 

Лоуренс від півн. Округу Вест Хем, М. Бондфілд від Норсхемптона та Дж. 
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Джоунс від Норвіча) [216, p.166]. Крім того, розкол партії 1931 р. майже 

загальмував виборчі досягнення в жіночому представництві: з 36 кандидаток 

не пройшло жодної, якщо порівнювати з найбільш успішним 1929 р., (в 

період охоплений хронологічними рамками нашого дослідження) коли з 30 

кандидаток, місце в Парламенті отримали 9. [246, p. 243]. 

Треба звернути увагу і на те, що Лейбористська партія наймала жінок, 

як політичних агітаторів. Як і більшість перших кандидаток в Парламент, 

вони були не одружені. Необхідно згадати, що під час виборної реформи 

1918 р., віковий ценз в 30 років був обраний небезпідставно. Жінка 

обов’язково мала бути внесеною до списку (Реєстру) місцевих виборців або 

щоб її чоловік був внесений до цього Реєстру. По-перше, так було визначено, 

щоб жіноча складова електорату не перевищувала чоловічу, адже таке 

обмеження залишало приблизно 5 млн. жінок без права голосу [214, p.15]. 

По-друге, це була така категорія жінок (22 %), молодше 30 р., які 

представляли переважно робітничий клас, були працевлаштованими, 

неодруженими жінками, жили з батьками і не були внесеними до 

вищезазначеного Реєстру виборців місцевого самоврядування. В той час, як 

право голосу отримували жінки від 30 років, що склало майже 8,5 млн. Вони 

були дружинами і матерями, а як представниці середнього класу голосували 

переважно за консерваторів [214, p. 90]. 

Надання жінкам права голосу, в результаті Виборчої реформи 1918 р. в 

літературі згадується, як «виборча реформа (для) матерів» або «франшиза 

домогосподарства» [224, p.16]. Принагідно треба зазначити, що домашня 

роль жінки не ставилась під сумнів, навіть при врахуванні її вагомого 

політичного значення в розвитку Лейбористської партії. 

Щорічно проводились конференції жіночої секції Лейбористської 

партії, де розглядалися питання здоров’я, опіки, дитячого добробуту, 

благодійності. 

Це явище було незвичним для деяких членів партії, і тому вони були 

занепокоєні, що їхня партія перетвориться на партію домогосподарок. 
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Доходило до того, що профспілки заперечували запровадження надбавки на 

сім’ю чи допомоги на дитину в програму партії, бо вважали, що це неодмінно 

вплине на скорочення заробітної плати чоловіків в важких соціально-

економічних умовах в країні.  

Таким чином, протягом 20-х років ХХ ст.  Лейбористська партія вчасно 

зреагувала на збільшення жіночого електорату в результаті реформ 1918 р., й 

особливо 1928р. Остання реформа надавала всезагальне виборче право 

особам від 21 року. Партія підтримувала жіночі організації, зробила 

обов’язковим входження 4 жінок у виконавчий комітет партії (ця структура 

зберігалася і на місцевому рівні). Маргарет Бондфілд була призначена 

секретарем Міністра Праці у 1924 р., а в 1929 р. очолила це міністерство. Все 

це стало важливими кроками у залученні жіночого електорату на бік партії. 

Разом з тим, було досить обережне ставлення партійного керівництва до 

войовничо налаштованих суфражисток і феміністок, адже це заважало іміджу 

партії, як стабільної (конституціональної) політичної сили. 

Отже, закінчення війни, збільшення кількості виборців після 

проведення Парламентської реформи та ідеологічна і організаційна 

перебудова Лейбористської партії в 1918 році заклали засади для посилення 

її впливів в суспільстві та перетворення на масову партію, в яку тепер 

входили  не тільки робітники, але і середні прошарки й інтелігенція, а в 

подальшому й дрібна та середня буржуазія. 

Варто звернути увагу на те, що з розвитком та зростанням політичної 

обізнаності виборців, ставав меншим тиск такого соціального чиннику, коли 

робітники голосували, як і їх керівник, орендатори, як господар орендної 

землі, або навіть, як власник пивної. Партії безпосередньо працювали зі 

своїми виборцями, проводили зустрічі, організовували спільне дозвілля, 

майстер-класи і виставки.  

Проте, в даному випадку, склалося так, що лейбористи ніколи не мали 

повної підтримки робітників найманої праці чи хоча б половини з них [214, 

p.63]. В 20-х рр. ХХ ст. їм вдалося вибороти голоси тих, хто підтримував на 



 95 

виборах Ліберальну партію, проте кількість робітників, які голосували за 

консерваторів, залишалась все ще вагомою.  

Крім того, одним з прорахунків в агітаційній діяльності партії було те, 

що лейбористи, не уважно ставилися до такої категорії населення, як 

солдати, які повернулися з фронту. А згідно з реформою 1918 р., ті хто 

служили на війні отримували право голосу в 19 років. [169, p.4].  В той час, 

як консерватори запровадили спеціальні організації і допомагали солдатам з 

демобілізацією, в Лейбористській партії превалювала точка зору, яку можна 

висловити словами лейбористського політика  Г. Моррісона. «Заперечувати 

всьому пов’язаному з армією, щоб це ніколи не вважалося поважною 

професією» [214, p. 168 ]. 

Разом з тим були й ті, хто був розчарований війною і став переконаним 

пацифістом. Наприклад, Джім Сіммонс, який був тричі поранений і втратив 

ногу на війні, повернувся переконаним пацифістом і вступив до НРП. Майор 

Клемент Еттлі, майор Девід Грехем Поул, Джон Беккет генерал Крістофер 

Бірдвуд-Томсон були членами Лейбористської партії, які у минулому були 

солдатами. Проте, такі люди були скоріше, виключення, адже більшість 

бувших військових підтримували консерваторів. До свого приєднання до 

лейбористів, більшість з них, також, були прибічниками Консервативної 

партії. Приклад майора Г. Д. Поула особливо цікавий. Він вступив у 1918 р. у 

Лейбористську партію і вирішив виставити свою кандидатуру на 

парламентських виборах, хоча до цього все життя підтримував 

консерваторів. Без досвіду парламентської діяльності чи будь-якої співпраці з 

лейбористами він обирає про консервативний округ в Іст Грінстід в Сассексе. 

Там купує будинок, організовує власну секцію Лейбористської партії, де він 

сам і був секретарем.  В своїй автобіографії Г. Д. Поул так пояснює чому він 

вирішив підтримувати лейбористів: «Мені набридло голосувати за 

консерваторів і служити, як я це робив. Мій батальйон складався переважно з 

шахтарів Нортумберленда. Я дізнався про жахливі умови їх життя і праці і 

зовсім не відповідну зарплатню, яку вони отримували за роботу. Ці 
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діалоги…вимусили мене боротися за кращу платню і умови для цих людей, 

коли я повернуся додому.» [261, p.496]. Так робили й інші військові, 

священики, всі ті хто, мали краще матеріальне положення і пліч-о-пліч 

змагалися за перемогу з тими, хто мав набагато гірше матеріальне 

становище. 

Треба зазначити, що майор Поул, носив гарне вбрання і виглядав, як 

типовий торі кандидат. Але те, що він запрошував своїх виборців відвідати 

його у Вестмінстері позитивно впливало на збільшення популярності в його 

окрузі в Південному Дербширі. Шлях до перемоги на виборах у 1929 р. для 

Г.Д. Поула був складним. До цього він 4 рази програвав. [4-7] (Іст Грінстід у 

1918, Едінбург Північ на довиборах у 1920, Кардіф Південь у 1922 і Кардіф 

Центральний у 1924 р.) [4]. Проте він не втрачав надії і покривав фінансові 

витрати місцевої Лейбористської партії, на виборну агітацію в окрузі, річну 

передплату періодичних видань та зарплату партійному агенту. Як і майор К. 

Еттлі (який став другим лейбористським Прем’єр міністром у 1945), він брав 

участь у роботі в Міністерствах Охорони Здоров’я, Пенсій, Праці, 

Транспорту. Тричі на рік друкував звіти про те, що зробив та розміщав їх у 

місцевій пресі [4]. Виступав з великою кількістю промов. Товаришував з Дж. 

Лансбері, в архівах зберігається  їх листування з 1924 р., яке він продовжив 

після смерті  Дж. Лансбері у 1940р. з його дітьми, які також були членами 

місцевих осередків Лейбористської партії. [8]. Такий стиль агітації, був не 

типовий для більшості кандидатів від Лейбористської партії.  

Ще більш ефективною була робота, яку здійснив Г. Моррісон. Він 

вважав, що лейбористам спершу потрібно добре проявити себе на місцевому 

рівні, перш ніж електорат довірить їм національну владу. Герберт Моррісон, 

син поліцейського, який був торі за політичними переконаннями. Коли 

молодий Моррісон надягав червону краватку для участі в соціалістичних 

зібраннях, то батько завжди казав, що «у вас знову ця кривава ганчірка на 

шиї». Проте це не заважало Моррісону обстоювати відмінні від батька 

політичні переконання. На посаді секретаря Лондонської Лейбористської 
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партії він жорстко керував своїми співробітниками. Про нього згадували, що 

«Моррісон не мав співчуття до людей» [216, p. 151]. І те, що «він був 

відданий Праці і політиці. Це було його життя» [216, p. 151]. Г. Моррісону 

вдалося в організації роботи Лондонської Лейбористської партії запровадити 

агітацію, пристосовану до потреб округу, на якому в 1930 р. нараховували 

приблизно 45 тис. чоловік. У своєму виборчому окрузі у Південному Хакні, 

Г. Моррісон перемагав у 1923, 1929, 1935 рр. 

Він запровадив регулярні приходські вечірки, танці, а також свята для 

дітей, на які збиралося багато людей. Виступи коміків, фокусників, співи і 

чаювання приносили задоволення відвідувачам таких свят. Треба сказати, що 

Моррісон завжди брав участь у таких заходах. Приходив спілкувався і 

танцював з усіма. Ніколи не вживав алкоголь. Він зручно організував штаб – 

квартиру Лондонської філії Лейбористської партії, аби мати змогу пішки 

діставатися і Парламенту, і місця роботи в партійному осередку, і союзу 

Транспортників і робітників (організація, яка нараховувала 24 тис. членів і 

разом з  Кооперативом королівського Арсеналу надавали підтримку 

партійним осередкам Лейбористської партії в самому місті і околицях.) Г. 

Моррісон визнавав, що така організація, потрібна щоб залучати до партійної 

роботи цілі родини. Проводились уроки для спікерів, було бюро юридичних 

консультацій з співчутливим ставленням до робітників, консультативний 

комітет для молоді, хор Лейбористської партії для підтримки і виступів на 

зібраннях, драматичний гурток, Лондонський симфонічний оркестр, щорічні 

ярмарки, фестиваль в Крістал Палаці і спортивна Асоціація Лондонської 

Лейбористської партії. Треба сказати, що не всі ініціативи Г. Моррісона мали 

успіх, проте це дозволило осередкам Лондонської Лейбористської партії 

заручитися підтримкою мешканців Лондона. Адже в столиці та деяких інших 

містах традиційна партійна організація по залученню нових членів через 

профспілки та їх фонди була не результативною. Великий успіх мали радіо 

звернення Г. Моррісона, які транслювалися на BBC і були почуті приблизно 

40 % населення Великої Британії, включаючи приблизно одну третину 
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електорату, яка представляла середній клас, що було важливо для 

розширення електорального поля національної партії.  [241, p.11]. В своїх 

зверненнях він підкреслював, що це заклик до всіх британців незалежно від 

класу і статі. “Робітничий клас і середній клас люблять свою країну 

справжньою вічною любов’ю. Їх патріотизм – це патріотизм служіння, а не 

володіння. Це патріотизм Лейбористської партії» [241, p. 12]. Його промови, 

завжди єднали британців, він часто використовував слова «патріотизм», 

«нація», «сучасний». Був одним з перших, хто в 1923 р. звернув увагу 

керівництва, таким питанням: «Чи зможемо ми перемогти на виборах в 

Лондоні без підтримку середнього класу?» Його переконлива відповідь, яка 

спиралася на дані перепису 1921 р. зводилась до того, що саме виборці 

середнього класу мають компенсувати відтік тих виборців робітників 

найманої праці, які проголосують за консерваторів. [157, p. 42]. 

Таким чином, окрім традиційних видів агітації, таких як спільні 

зустрічі з виборцями, мітинги, освітня пропаганда, провідні діячи 

Лейбористської партії винахідливо підходили до організації агітації у своїх 

округах залучаючи всі можливості: радіо, безкоштовні юридичні 

консультації для членів партії, розважальну програму для родин, спортивні 

ліги та інше. Завдяки діяльності Герберта Моррісона були значно покращені 

результати на місцевих і парламентських виборах по графству Лондон і в 

самому місті. 

Треба сказати, що перебування лейбористів при владі, «дуже 

розчарувало» Ліберальну партію. Вони недооцінювали лейбористів і 

сподівалися на те, що уряд Дж. Рамзі Макдональда увійде в історію, як 

неспроможний до влади. Але лейбористи виправдали довіру своїх виборців 

на скільки це було можливо в умовах уряду меншості і протягом короткого 

терміну в 9 місяців. Тому, спільний ліберально-лейбористський електорат, 

вже не можливо було переконати в тому, що тільки ліберали здатні були 

дієво представляти інтереси робітників в Парламенті. Дж. Рамзі Макдональд 
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переконував партію і суспільство в тому, що наступні вибори, це вибори між 

лейбористами і консерваторами.  

Ліберали своїми діями, по-суті,  відкрили дорогу в Парламент, 

підтримали Перший лейбористський уряд, але цим суттєво загальмували свої 

значні електоральні успіхи. На виборах 1923 р. кількість місць, виграних 

лібералами у Парламенті складала 158, але у 1924 р. зменшилася до 40, що  

приблизно складає у відсотках з 30 % до 18% [247, p.98]. На 1929 рік 

ліберали вже виглядали, як політично застаріла партія, хоч і обладнана 

розумною політикою, але не вартою, того щоб за неї віддавати голос.  [214, 

p.55]Лейбористи в цей час, навпаки, покращували свої результати. Якщо у 

1918 вони мали 63 парламентські мандати, то у 1923 р. їх кількість 

збільшилася до 191, що у відсотках склало збільшення з 22 % до 30,5% [246, 

p.215]. Це були важливі для партії успіхи, адже після досвіду перебування 

при владі, партія продовжить нарощувати оберти і сформує свій другий уряд 

у 1929р.  

Як не дивно, значних успіхів вдалося досягти, коли деякі відомі 

консервативні політики перейшли до табору лейбористів. Такі, у минулому 

торі, як Сюзан Лоуренс, Хаг Далтон, Клемент Еттлі приєдналися до 

Лейбористської партії ще до 1914 р. Деякі вступили до лав лейбористів ще в 

університетські роки, головним чином завдяки діяльності Фабіанського 

товариства (Дж. Д. Н. Коул, Віл’ям Темпл (Архієпископ Кентерберійський)) 

Більшість з консерваторів, які перейшли в Лейбористську партію 

приєдналися у 1920-ті роки, пізніше у 1929 приєднався Стаффорд Кріпс. 

Переходили до лейбористів вони з різних причин. На антивоєнних позиціях 

приєднувалися Чарльз Альфред Кріппс (син), Олівер Болдвін (син лідера 

консерваторів С. Болдвіна),  молодий граф Де Ла Уор. Економічні причини 

були важливими для Джона Санкі (який очолював комісію у галузі 

видобутку вугілля) і Джон Стречі (син власника газети «Spectator»  

(Оглядач). Також, важливою для партії стала підтримка підприємців і 

бізнесменів Артура Страуса та його сина Джорджа, Віл’яма Стейлтона Ройса, 
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Валентина Крісталла. Найбільш ексцентричною стала підтримка партії сера 

Освальда Мослі в 1924 р. та його дружини леді Цінтії (дочки Лорда Керзона, 

відомого політика, члена Консервативної партії). Тут одразу необхідно 

наголосити, що  фашистські погляди Освальда Мослі стали більш 

популярним об’єктом дослідження ніж його вклад в підтримку 

Лейбористської партії в 20-х рр. ХХ ст., який був, на нашу думку, значним. 

Особливо звертає на це увагу британський історик М. П’ю. Він зазначає, що 

70 осередків лейбористських партій на місцях надіслали Мослі запрошення 

стати їх кандидатом у виборчому окрузі. З одного боку було зрозуміли, що 

вирішуються і фінансові складнощі, адже  Освальд Мослі був заможною 

людиною. Проте, разом з тим, було видно що простим людям подобалась 

увага «сильних світу цього». Вони вважали, що такі люди, як Мослі прийшли 

в політику не через гроші. Хоча, безумовно, були випадки, коли найбільш 

радикальна ліва частка НРП (клайдсайдовці) в Шотландії вороже сприймали 

консервативних кандидатів. 

Ці перебіжчики  від консерваторів були сміливими особистостями. 

Адже природно, що в традиційній Британії політична непослідовність 

спричиняла сімейні скандали, позбавлення домівки і спадку. Але загалом, 

консерватори не проклинали їх, як зрадників класу. Можна припустити, що 

торі прийняли політичний розподіл в країні між конструктивним 

консерватизмом і лейбористським соціалізмом. Лейборист Л.С.  Емері 

зазначав С. Болдвіну у 1923: «Що реальний і здоровий поділ партій у цій 

країні походить між конструктивним консерватизмом з однієї сторони і 

лейбористським соціалізмом з іншої. Обидві точки зору являють собою 

реальний і життєздатний поділ партій. Люди можуть працювати і змагатися 

за них [216, p.175-176]. 

Велика частина з тих, хто переходив до табору лейбористів були 

адвокатами і суддями. Багато з них виступали на боці тред-юніонів в судах. 

Часто їм доводилось захищати інтереси тих робітників, які зазнавали 

серйозних травм на виробництві. Спеціальна юридична освіта в таких 
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випадках була необхідною, а людей зі спеціальною освітою в лейбористських 

колах було недостатньо. Тому, перехід юристів в партію поєднувався зі 

зростанням кар’єри політичної і професійної, особливо коли лейбористам 

довелося формувати свій перший уряд в січні 1924 р. Як Стеффорд Кріпс 

(представник британської еліти, поважний сановник і адвокат) зізнавався 

своєму колезі Хагу Макміллану про уряд 1924р.: «Я відчув, що по 

справжньому корисний своєю роботою, окрім заробітку» [216, p.176]. 

І хоча преса намагалася дискредитувати тих, хто переходив в табір 

лейбористів, привертаючи увагу до їх багатства, наголошуючи на 

недоцільності представництва робітничих округів нащадками заможних 

родин, в цілому це не мало  очікуваного негативного впливу у сприйнятті 

лейбористського електорату. Навпаки, саме завдяки таким кандидатам 

вдалося перемогти в проблемних округах, де щоб отримати підтримку 

виборців необхідні були статки, звання, освіта. Не дивно що, тому багатьом 

представникам Лейбористської партії це не вдавалося, адже вони не мали ні 

першого ні другого. Так, Бірмінгем, рідне місто консервативного політика Н. 

Чемберлена завжди приносило йому перемогу. Але у 1924 р., коли 

суперником Н. Чемберлена в  одному й тому самому окрузі став згадуваний 

О. Мослі, то Н. Чемберлену довелося змінити округ (на Еджбетон), адже в 

Ледівуді, різниця між переможним Н. Чемберленом і О. Мослі склала не 

більше пів відсотка. [246, р.240]. Наприклад, Валентину Кріталлу  вдалося на 

49 голосів випередити консервативного кандидата в окрузі Мелдон (Ессекс). 

Віл’ям Ройс отримував перемоги в окрузі Холанд-віз-Бостон з 1918 до 1924. 

[216, p.176]. 

Ще однією важливою складовою від екс-консерваторів була їх 

фінансова підтримка партії. Вона мала велике значення для зміцнення 

позицій Лейбористської партії, як під час виборів, так і загалом.  

Можна стверджувати, що вихідці з інших партій, які перейшли в  табір 

лейбористів покращили її популярність як національної партії,  яка 

заслуговує довіри  і здатна професійно керувати країною. Наприклад, 
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ліберали, які перейшли до лав лейбористів розглядали її, як спадкоємницю 

ліберальних традицій, як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Вони надали 

лейбористському рухові 20-х рр. ХХ ст. загальних ліберальних тенденцій 

вільної торгівлі і пацифізму. Щодо консервативних рекрутів, то деякі з них, 

таких, як Джон Стречі, Освальд Мослі, обидва з другої половини 20-х рр. 

почали критикувати лейбористське керівництво за недостатню увагу до 

проблеми безробіття в країні, і разом з іншими екс-консерваторами в партії  в 

20-х рр. звинувачували партійне керівництво у недостатньо радикальній 

політиці. [261, p.180]. Проте спираючись не передові досягнення 

кейнсініанства в економіці вони разом з Х. Далтоном, С. Кріпсом, Дж. 

Стречі, згадуваним О.Мослі та деякими іншими політиками заклали 

підґрунтя, для потужної економічної програми Лейбористської партії вже 

після 1945р. 

Треба сказати, що важливим критерієм при оцінці електорату є тип 

діяльності та місце проживання виборця [245, c.105]. Для лейбористів це 

переважно були робітники, які мешкали у великих містах та промислових 

районах країни. Дійсно, якщо зробити аналіз результатів загальних виборів 

по виборчим округам, то видно, що найбільше місць у Парламент 

лейбористській партії надали Лондонський виборчий округ та саме місто, 

Північно-Західна та Північно Східна Англія, Йоркшир, Шотландія та Уельс. 

[246, p.222]. Разом з тим, жодного кандидату від лейбористів за період 1918-

1931 рр. не пройшло від Північної Ірландії та університетів. Мінімально 

результативними регіонами для Лейбористської партії були 

сільськогосподарські райони Південно-Східної, Південно-Західної та Східної 

Англії. В Західному та Східному Мідлендсі сили провідних партій були 

представлені приблизно порівну, але з невеликою перевагою консерваторів 

[246, p.222]. Регіоном, в якому лейбористи завжди вигравали на усіх 

загальних виборах протягом 1918-1931 рр. був Уельс, а також Шотландія, 

якщо не враховувати 10 програних консерваторам місць в 1924 р. [246, 

p.222]. Можна помітити, що з часом відбувається поступовий приріст 
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голосів, що були віддані за лейбористів в окремих виборчих округах. [246, 

p.222]. Це було пов’язано з переселеннями, які відбувалися у 20-х рр. ХХ ст. 

В умовах розвитку нових галузей промисловості – електротехнічної, 

автомобільної, хімічної, авіаційної тощо та враховуючи можливість 

використання електричної енергії замість парової, підприємці не так часто 

відкривали свої заводи в традиційно промислових районах. Нові підприємці 

вже не мали потреби розташовуватися біля вугільних басейнів, тому 

віддавали перевагу аграрним Південним та Східним районам Англії, де земля 

була значно дешевшою. Важливе значення, також, відігравало близьке 

розташування Лондону – великого ринку збуту з потужним портом. Так, 

протягом 20-30-х рр. ХХ ст. змінювалась географія британської 

промисловості, швидко розвивалися нові райони та дещо занепадали старі. 

Підприємців, крім того, приваблював слабкий розвиток та вплив тред-

юніонів в Південних та Східних районах [220, p.163-164]. 

Протягом 20-х рр. ХХ ст. кількість кандидатів, від Лейбористської 

партії, які брали участь у Парламентських виборах постійно зростала. З 388 в 

1918 р. до 411 у 1922 р., 422 у 1923, 512  -у 1924 і 571 у 1929 р.  [216, p.155]. 

На кінець 20-х рр., лейбористи мали кандидата в кожному виборчому окрузі.  

Лейбористська партійна машина на місцях починала працювати дедалі 

потужніше. Під головуванням секретаря партії Артура Гендерсона і 

національного агента Егертона Ейша партія мала серйозний кількісний 

приріст партійних осередків на місцях: 397 організацій у 1918, 626 у 1924. В 

той же час на 1921 р. 140 округів все ще не мали місцевих дільниць 

Лейбористської партії, тоді як у 1924 р. –  їх бракувало тільки дев’ятнадцяти 

округам. [216, p.156]. 

Важливою причиною успіху лейбористів у 20-х рр. ХХ ст. став крах 

лібералізму кінця 1922 р. Після створення Лейбористської партії, Ліберальна 

перестала бути офіційним представником робітничого класу, а з 1918 р. 

значна частина середніх прошарків населення країни переходить до лав 

лейбористів. Головні ідеї лібералізму – вільна торгівля та вільна 
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підприємницька діяльність – вже не відповідали тогочасній економічній 

дійсності, коли Англія поступилася своїм лідерством в світовій економіці та 

мала міцні монополістичні об’єднання [141, c.93]. Симпатії до лібералів 

серед населення постійно зменшувались, партія перебувала у кризовому 

становищі. До того ж, в консервативних колах постійно обговорювалась тема 

розриву коаліції. Хоча існували різні погляди на вирішення цієї проблеми, 

все було вирішено 19 жовтня 1922 р. Коли Е.Бонар Лоу сформував суто 

консервативний уряд, та призначив вибори на 15 листопада 1922 р. Вдавався 

в знаки й розкол Ліберальної партії на прихильників Д.Ллойд Джорджа та 

тих, хто підтримував Г.Асквіта. Почався, так званий, процес «переливання 

крові» від лібералів до лейбористів та консерваторів [111, c.20]. Але 

втративши здатність завойовувати політичну владу, ліберали почали 

забезпечувати консерваторів «найкращим розумом й характерами», а 

лейбористів – ідеями [124, c.39]. Ми, в свою чергу, наголошуємо, що до 

лейбористів переходили не тільки ліберали, але і консерватори. Вище ми 

розглядали причини зміни партійного членства на користь Лейбористської 

партії  і те, як це вплинуло на розвиток партії. 

У 1922 році Лейбористська партія витискає лібералів та впевнено 

займає своє місце в двопартійній системі Великої Британії. Це підтвердили 

вибори того року, на яких за лейбористів проголосувало майже на 2 млн. 

людей більше ніж в 1918 р., що надало їм 142 місця у Парламенті [246, 

p.222]. До того ж, у передвиборчих маніфестах партії з`являються нові 

положення та гасла. Серед найважливіших варто відзначити спробу 

викладення лейбористами програми збільшення бюджету за рахунок 

оподаткування великих прибутків [13, p.20]. та засудження кровопролиття в 

Росії, висловлення за мирний шлях перетворень та проти класових війн [13, 

p.22]. 

Після виборів 1922 р. тенденція зростання популярності 

Лейбористської партії продовжувалася. Також, підтверджується цифрами і  

теорія трансформації географії англійської промисловості, а відтак і 
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географія (місце проживання) електорату Лейбористської партії. Якщо 

порівняти результати загальних виборів 1922 та 1923 рр. по округах., то 

виходить, що кількість обраних членів в Парламент від традиційно успішних 

районів – Північної Англії, Шотландії та Уельсу – збільшилася зовсім не 

суттєво. В той же час від менш вдалих регіонів або зовсім програшних – 

Центральної та Південної Англії – кількість депутатів значно зросла 

порівняно з попередніми результатами [246, p.222]. Це є свідченням 

урбанізації міст і розвитком промисловості з одного боку та розширення 

соціальної бази і успішність проведеної агітаційної роботи партією, з іншого.  

Період кінця 1923 та початок 1924 рр. став визначним в історії 

Лейбористської партії. Саме в цей час вона продовжувала нарощувати свої 

оберти та змогла в результаті загальних виборів, проведених в грудні 1923 р., 

вибороти рекордне, на той час для лейбористів, 191 місце у Парламенті [246, 

p.222]. За результатами саме цих виборів партія вперше в своїй історії 

отримала змогу сформувати свій власний уряд. Окрім зазначених вище 

причин посилення партії слід відмітити й інші фактори, що сформувалися в 

результаті досвіду перебування при владі. В цей час невдачі політики 

консервативного уряду С.Болдуіна, та проблема безробіття змушували 

прислуховуватися електорат до лейбористів, які у своєму передвиборчому 

маніфесті виклали програму подолання безробіття в країні [13, p.24] та 

проголошували необхідність широкого соціального захисту літніх людей, 

вдів та дітей [13, p.25]. 

Перший кабінет Джеймса Рамзі Макдональда складався з 20 осіб, з них 

лише 12 могли бути зараховані до активістів Лейбористської партії, а саме: 

Джеймс Рамзі Макдональд – прем’єр-міністр та міністр закордонних справ, 

Ф.Сноуден – міністр фінансів, Дж.Р.Клайнс – голова урядової фракції в 

палаті, Дж.Томас – міністр колоній, С.Вебб – міністр торгівлі, А.Гендерсон – 

міністр внутрішніх справ, Т.Шоу – міністр праці, В.Хартшорн – міністр по 

справам Шотландії, В.Джовет – спеціальний уповноважений по справам 

праці, С.Уолш – військовий міністр та Дж.Вітлі – міністр охорони здоров’я. 
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Три члени кабінету, які стали членами Лейбористської партії до свого 

приєднання до лав лейбористів обіймали значні посади в Ліберальній партії. 

До них належать: Ч.Тревельян – міністр освіти, Н.Бакстон – міністр 

сільського господарства та Дж.Веджвуд – міністр без портфеля та канцлер 

герцогства Ланкастерського [88, с.46]. Обираючи склад кабінету, Джеймс 

Рамзі Макдональнд продемонстрував впевненість у власних можливостях, 

проте так він не думав про своїх колег по партії. Тому для призначення 

Президента Королівської Ради, міністра авіації, голову Палати Лордів 

вийшов за межі партії і відповідно призначив: лорда Халдейна – колишнього 

ліберального міністра, лорда Пармура, колишнього члену Парламенту 

консервативного уряду та лорда Челмсфорда, який також був консерватором 

[211, p.56].  

Невідомо як Джеймс Рамзі Макдональд вирішив розподіл 

міністерських портфелів. Можна припустити, що обираючи члена кабінета 

міністрів з іншої партії, одним з критеріїв могла стати пацифістська 

поведінка кандидата на пост міністра у Першій світовій війні. Зокрема 

Ф.Сноуден та А.Гендерсон вважали, що він буде вирішувати склад уряду в 

Лондоні, консультуючись зі своїми колегами. Ніхто не очікував, що він 

усамітниться в Лоссімуті (рідне місто Д.Рамзі Макдональда), де його 

партнером по гольфу був генерал Ч.Б.Томсон, який став міністром авіації 

[194, p. 99]. Серед тих, до кого Джеймс Рамзі Макдональд звертався за 

консультацією, вірогідно, найбільший вплив мав лорд Халдейн [105, с.148]. 

Щоб сформувати уряд Джеймс Рамзі Макдональд не мав необхідної 

кількості фахівців в межах своєї партії (Див. Додаток Б, табл. 1). Лише 

міністерство юстиції було заповнено виключно юристами [85, с.44]. Однак, в 

деяких випадках цінні партійні кадри і досвід який вони мали, були 

використані не у відповідній галузі. Так, наприклад, не дивлячись на велику 

кількість депутатів від гірників, посада керуючого гірничим департаментом 

була надана кравцю Е.Шинвелю, а депутат гірник В.Хартшоу – призначений 

міністром пошти. Міністерство охорони здоров’я отримав власник 
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видавництва – Дж.Вітлі. Але, його гарні організаторські здібності, зробили 

його діяльність на цій посаді окрасою всього Першого лейбористського 

уряду. Так званий Акт Вітлі, який запровадив будівництво доступного житла. 

Також, призначення католика Дж. Вітлі мало позитивно вплинути на 

збільшення підтримки католицького електорату. Однак, виникали складнощі 

з жіночими секціями Лейбористської партії. Через те, що Дж. Вітлі сприяв 

тому, щоб в медичних закладах не розповсюджували інформацію про 

контрацепцію серед жінок. Оскільки, таку саму позицію обстоювало 

духовенство Римо-католицької церкви, то це був тактичний крок, в інтересах 

електорату католицького віросповідання.  

Таким чином, Джеймс Рамзі Макдональд обираючі склад Першого 

лейбористського уряду оточив себе людьми з різноманітними політичними 

уподобаннями, які представляли різні суспільні класи. Цікаво розмірковував 

Дж.Клайнс, лорд охоронець малої печатки про «дивний оберт колеса 

фортуни, який підняв бідного клерка Джеймса Рамзі Макдональда, 

машиніста Дж.Томаса, ливаря А.Гендерсона і фабричного робітника 

Дж.Клайнса на саму верхівку влади так, що вони опинилися поруч з 

людиною, предки якої протягом багатьох поколінь були королями [118, 

с.536] 

Аналізуючи вік міністрів при вступі їх на посаду в 1924 р. можна 

зазначити, що наймолодшому – лорду Томсону – було 39 років, найстаршому 

– лорду Пармуру – 72. Середній вік членів кабінету – 58 років. Порівнюючи з 

другим лейбористським урядом 1929-1931 рр., треба зазначити, що 

наймолодшому – А.В.Александру (перший лорд адміралтейства) – 39 років, а 

найстарішим залишався лорд Пармур, якому вже було 77 років. Середній вік 

членів другого лейбористського уряду склав 59 років. Але треба зазначити, 

що середній вік другого лейбористського уряду, якщо рахувати на 1924 р. 

складав би 54 роки. Таким чином, спостерігається тенденція до залучення 

молодших політиків до влади. В своєму першому уряді лейбористів, 
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представників найманої праці було лише 11, що складає 55 % від загального 

складу кабінету. 

Якщо розглядати соціальне походження членів кабінету Першого 

лейбористського уряду, лише 11 з 20 мали робітниче походження. Лише 7 

членів кабінету першого лейбористського уряду з 20 були членами тред-

юніонів, а тільки двоє – лорд Халдейн та А.Хендерсон – мали  досвід роботи 

в уряді. Тоді як Джеймс Рамзі Макдональд – Прем’єр-міністр Першого 

лейбористського уряду – вперше увійшов в кабінет міністрів. Проте, 

більшість сучасників Рамзі Макдональда, враховуючи і його критиків, 

погоджувалися, що кабінет 1924 р. був найкращим, який можна було 

сформувати лейбористам на той час [194, p.105]. 

Якщо говорити про причини успіхів Лейбористської партії на 

парламентських виборах в 20-х рр. ХХ ст., то треба зазначити ефективну 

організацію партійної роботи з електоратом. Важливим засобом для впливу 

на електорат була партійна преса. Лейбористська преса к. ХІХ – поч. ХХ ст. 

зосереджувалась головним чином навколо двох видань. “Labour Leader” 

(Лейбор Лідер) (до 1904 р. належала К. Харді, пізніше у власності НРП) та  

“Clarion” (Горн) (була створена за сприянням Р. Блечфорда). Більшість 

провідних діячів соціалістичного руху в Британії віддавали перевагу 

“Clarion”, як журналу, який найбільше вплинув на формування їх 

соціалістичних поглядів.  

Наприкінці 1904 р., коли “Labour Leader” переходить у власність НРП 

він поширювався тиражем 13 тис. копій, в той час як “Clarion” мав 52 тисячі 

примірників. В 1909 р. тираж «Лейбор Лідер» збільшився до 43 тис. копій, а 

тираж Кларіон на травень 1908 р. сягнув до 80-90 тис. примірників в 

тиждень. [261, p.156]. 

Завдяки фінансовій підтримці В.Х.Тейлора з Товариства Композиторів 

у  жовтні 1912 р. було засновану ”Daily Citizen” (Щоденний Громадянин), яка 

проіснувала до 1915 року. В квітні 1912 було заснована “Daily 

Herald”(Щоденний вісник). Його редактором був радикальний політик, 
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представник лівого крила партії, Джордж Лансбери. Газета відображала 

радикальні погляди. Там не було пліток чи модних фасонів. Треба визнати, 

що зазначені видання не були фінансово вигідними. Тому, щоб втриматися 

на плаву протягом війни, “Daily Herald”, наприклад, з щоденної стала 

тижневою. Але, з 31.03.1919 стала знову регулярно виходити щодня, 

залишаючись єдиною газетою Лейбористської партії, продовжуючи 

обстоювати радикальні погляди в межах Лейбористської партії з позиції 

революційного синдикалізму [62]. Але економічні труднощі змусили змінити 

радикальну тональність на (ортодоксально-тред-юніоністську), загально 

прийнятну для демократичної публіки. Середній тираж Лейбористської 

преси становив 100 – 150 тисяч примірників. [157, p.25]. 

Партійні діячі зазначали, що лейбористська преса місцевих рівнів була 

популярнішою за провідну партійну “Daily Herald”, завдяки тому, що  

враховувала місцеві особливості та потреби [183, p.75-76]. Партійні агенти-

організатори, як Егертон Уейк, Самуель Хіггенботтам і Херберт Дрінквотер 

були членами партії з часів заснування НРП і намагалися сприяти тому, щоб 

місцеві осередки лейбористської партії засновували свої періодичні видання. 

Деякі місцеві організації сприйняли це з ентузіазмом. Найбільш успішною в 

цій сфері була територія Мідленду. Де на базі лейсестерського “Pioneer” 

(Піонер), провідного журналу НРП, виходили також бірмінгемський “Town 

Crier”(Міський Речник) “Nottingham Tribune” (Трибуна Ноттінгема), газета 

міста Дербшир «Worker» (Робітник). Таке об’єднання зусиль допомагало 

робити якісну періодику, яка повинна була зрівнятися з центральною газетою 

партії. (“Daily Herald”). На початку 20-х років Виконавчим Комітетом 

центральної Лейбористської партії було запроваджено кожного місяця 

видавати «Labour News», видання, яке місцеві газети могли використовувати 

для наповнення своїх газет загально лейбористськими новинами. Але у такий 

спосіб місцеві газети втрачали свій колорит, тому на 1924 р. лише 13 

місцевих газет використовували “Labour News” для наповнення своїх видань 

[183, p.75-76].  Хоча без допомоги з центрального офісу більшість місцевих 
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Лейбористських партій в містечках не могли впоратись з цією задачею, 

особливо з ускладненням економічної ситуації в країні. Провідними газетами 

на місцях були “Pioneers” (Піонери), які виходили в місті Вулвіч і Мертір, 

“Forward” (Вперед), яка виходила в Глазго та “Labour`s Northern Voice” 

(Голос робітників Півночі). Декілька нових газет з’явилося в 1925 р., після 

резонансного листа Г. Зінов’єва під час виборів 1924 р. і ворожого ставлення 

навколо цієї справи потужних періодичних видань конкурентів. Найбільш 

вдалою за змістом і у фінансовому плані для партії була газета “Newport 

Labour Searchlight” (Лейбористське Світло Ньюпорта), яка виходило тиражем 

в 3,5 тис. копій в тиждень в Монмаусширі. (одне з 13 графств Уельса) 

Дослідження місцевої преси 20-х рр. ХХ ст. свідчить про те, що були 

наявні й інші газети, але вони не виділялися високою якістю, і являли собою 

в більшості випадків, партійні бюлітні (сухі, офіційні факти), хоч і більшість 

партійних агентів розуміли, що слід наповнювати газети матеріалами 

широкого попиту, як агітатор Віл Хендерсон (Майбутній директор по відділу 

реклами Лейбористської преси) рекомендував стосовно “Labour News”. Хоча, 

треба визнати, що на справі, під його головуванням газети наповнювалися 

суто пропагандою. [183, p. 76]. Якщо ж говорити на загал, то з 1900 по 1920-

ті роки найбільш поширеною і впливовою газетою була ”Daily Mail” [157, 

p.20]. На 1910 р. її тираж складав 1 млн. копій, в той час як тираж інших 

вимірювався тільки  десятками тисяч. На другому місці була газета ”Mirror” 

(Дзеркало), але в 1920-х вона була популярною більше серед жінок. Третє 

місце посідала ”Daily Chronicle”, яка з 1918 по 1928 була власністю Д. Ллойд 

Джорджа. Протягом 20-х рр. ХХ ст. ця газета відрізнялася найбільш ворожим 

ставленням до лейбористів. 

Кількість газет, які виходили у Британії до Першої світової війни була 

вдвічі меншою ніж протягом 1920-30х років. Загалом, на 1921 р. кількість 

провінційних  щоденних газет у Великій Британії складала 41 ранкову і 85 

вечірніх. На 1939 рік ця кількість зменшується до 25 ранкових щоденних 
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газет і 77 вечірніх. Загалом були популярні столичні газети, але Шотландія 

вирізнялась тим, що читачі перевагу надавали місцевій пресі. [157, p.19] 

Таким чином, преса Лейбористської партії на поч. ХХ ст. була 

популярною серед невеликого кола соціалістичних симпатиків і прибічників 

НРП. Постійні матеріальні складнощі змушували змінювати наповнення до 

найбільш можливого широкого кола читачів, проте газети залишалися 

фінансово нерентабельними. На цьому фоні преса конкурентів (лібералів і 

консерваторів) була більш популярною і поширеною.  

Корисною ініціативою для привернення на свій бік електорату було 

створення в багатьох провінційних центрах спортивних ліг (з футболу, 

тенісу, дартсу) та духових оркестрів. На 1926 рік вже існувало 94 хори 

лейбористів, які пізніше об`єднались в Хоровий Союз Лейбористської партії. 

Партійне керівництво сподівалося, що такі заходи будуть більш корисними 

ніж організація клубів, які в деяких регіонах часто зводилися до банального 

вживання алкоголю [183, p. 76]. Більш того, деякі клуби розміщувалися в 

барах, одночасно слугуючи і партійним осередком. [183, p. 77] 

Треба зазначити, що велика кількість асоційованих клубів і товариств 

утворилися на основі періодичного видання “Clarion” (Горн). Засноване Р. 

Блечфорд і А.М. Томсоном у 1891 р. Особливо поширені були велоклуби 

«кларіон» (виникли 1894 в Бірмінгемі) і Кларіон фургони (запроваджені з 

літа 1896 і діяли до 1929 р.), скаути кларіон та драма-клуби кларіон.  

Треба сказати, що ідею організації переїзних агітаційних фургонів 

приписують Джулії Доусон, яка була серед авторів тижневика. Жінки 

волонтерки їздили по країні проводячи мітинги просто неба. Вони продавали 

соціалістичну літературу і роздавали листівки. Кларіон-фургон №1 був 

заснований на честь відомої соціалістки-агітаторки Каролін Мартін (1867-

1896).  (Додаток В). Необхідно наголосити, що життя агітаторів було вкрай 

важким. Вони помирали молодими, або сильно підривали здоров’я. 

Перший тур Кларіон-фургонів тривав з червня по вересень 1896 р. 

Кожен день відбувалися зустрічі. Більше заходів припадало на вихідні. Тур 
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охопив територію від Честера (через Чешир, Шропшир, Стеффордшір, 

Йоркшир, Дюркгейм, Нортумберленд) до Хартпула. Джулія Доусон 

очолювала тур. Пізніше вона рапортувала, що копії «Веселої Англії», 

Кларіон, листівок фабіанців роздавалися тисячами. Це знайомило тогочасних 

людей різного матеріального і соціального положення з соціалізмом. 

Листівки фабіанців містили як освітню функцію, так і являли собою засіб 

пропаганди.  

В 1897 р. було вже два фургони. Один з яких здійснював агітацію на 

території від Брістоля в Глоустерширі до Монмаута у Півд. Уельсі. Перше 

зібрання в Брістолі зібрало 2 тис людей. А тисяча копій «Весела Англія» 

розійшлася протягом двох днів [261, p. 309]. В той час другий фургон 

використовували на узбережжі, в місті Стокпорт. Там влаштували дитячий 

табір для дівчат з незаможних родин Манчестера. 

З 1900 р. Джон Брюс Глазір після К. Харді займає посаду секретаря 

НРП. Його діяльність сприяла налагодженню відносин з Кларіон і з 1900р. 

провідні члени НРП долучаються до агітації через Кларіон фургони. Дж. 

Брюс Глазір брав участь в турах по Шотландії протягом місяця, Дж. Рамзі 

Макдональд з дружиною протягом тижня. 

Проведену роботу виконавчий комітет НРП відзначив листом з 

подякою, направленим в Кларіон в 1901р., де містилися інші вітальні 

повідомлення та матеріальна допомога на розвиток від «спонсорів» графіні 

Де Ла Уор, Дж. Холіяк, Волтера Крейна та  інших, включаючи священиків 

англіканської церкви. (Джон Кліффорд, Стюарт Хедлам, Хенрі Скотт Холлан 

та ін.) [261, p. 309]. Таким чином, Кларіон фургони були потужним засобом 

поширення соціалістичних ідей. Кларіон охоплював нові території і 

оновлював старі зв’язки на місцях. Також, важливим було те, що тури на 

Кларіон фургонах сприяли об’єднанню сил НРП, СДФ, Фабіанського 

товариства під егідою Кларіон і комунікації в результаті спільних дій 

наприкінці 1890-х і до Першої світової війни. Тури відбувалися до 1929р.  
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Вже наприкінці 20-х поч. 30-х кіно-фургони займуть своє місце в агітаційній 

компанії Лейбористської партії та її конкурентів. 

З 1924 р. почала  поширюватись партійна символіка. В результаті 

проведеного конкурсу був схвалений символ де у вигляді перехрестя на 

червоному тлі розміщувались позолочене перо і лопата зі смолоскипом 

посередині. По краях зображення розміщувалась назва партії, а в середині 

слово «свобода».  Символіка поширювалась у вигляді запонок і значків по 1 

шилінгу [140, с.156].  Це стало додатковим джерелом доходів у фінансування 

партії. 

Якщо до 1924 р. Лейбористська партія, ще з моменту свого заснування 

від виборів до виборів збільшувала своє представництво в Парламенті, то 

після жовтневих загальних виборів цього ж року лейбористи вперше 

втрачають свої місця в Парламенті [246, p. 222]. Це був перший спад 

електоральної підтримки партії, який пояснюється низкою обставин. На наш 

погляд, однією з причин зменшення підтримки виборців став негативний 

вплив на електорат так званого «листа Зінов`єва», оприлюдненого за чотири 

дні до виборів в газеті «Daily Mail» у жовтні 1924р. Це була акція 

застосування «брудних технологій» консерваторами проти лейбористів 

напередодні виборів. У «листі Зінов`єва» була вказівка комуністичній  партій 

Англії скинути англійський буржуазний уряд  [159, p. 3]. та заклик до 

приєднання усіх лівих сил до світової революції. В умовах нещодавнього 

перебування лейбористів у владі та підписання британо-радянської угоди 

1924 р., лист такого змісту сильно відштовхнув виборців від підтримки 

Лейбористської партії, навіть тих, хто вже голосував за неї двічі або тричі. 

Виборці були налякані «червоною загрозою» [84, с. 266], що змусило їх 

віддати свої голоси за консерваторів.  

Треба сказати, що за відсутності більшості лейбористів в Палаті 

Громад,  перший уряд Джеймса Рамзі Макдональда не міг проводити сильну 

соціальну політику, адже залежав від підтримки лібералів. Це, на нашу 

думку, суттєво вплинуло на зменшення популярності Лейбористської партії 
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на виборах 1924 р. Особливо серед тієї частини виборців, які очікували від 

партії рішучих дій в цьому напрямі. 

Але з іншої сторони, економічна криза в крайні, невирішена проблема 

безробіття, жорсткі каральні акції консервативного уряду 1924-1929 рр. 

підготували нове підґрунтя  для зростання популярності Лейбористської 

партії. 

 

3.2. Інструменти роботи з електоратом в 1924-1931 рр. 

 

Серед актуальних питань другої половини 20-х рр. для лейбористів 

залишалась проблема розширення електорату за рахунок змішаних та 

сільськогосподарських округів, тобто залучення на свій бік сільського 

виборця [183, p.69-70]. В деяких сільськогосподарських регіонах 

Лейбористська партія мала гірші результати ніж на поч. 20-х рр. ХХ ст. Такі 

міста, як Іпсвіч і Глостер, в яких не було великої промисловості і 

профспілкових організацій, залишались оплотами консерваторів. Міста 

Оксфорд і Слоу та Південь Англії підтримки лейбористам, також, не 

надавали. 

Бірмінгем, Ліверпуль, Лондон (окрім Іст Енду) мали змішане 

представництво. Бірмінгем пов’язаний з постаттю Дж. Чемберлена та 

опозицією Гомрулю (ірландському самоврядуванню) і навіть в 20-х рр. ХХ 

ст. антиірландський чинник відіграв тут важливу роль і забезпечував 

підтримку консерваторів всіх тих, хто поділяв антиірландські погляди. 

Успіхи лейбористів тут проявилися у 1929 р. Коли в 6 з 12 виборчих округів 

Бірмінгема і в 4 з 11 в Ліверпулі лейбористам вдалося перемогти 

консерваторів. Такі зрушення відбувалися, головним чином за рахунок 

налагодження підтримки ірландців католицького віросповідання. 

 Враховуючи специфіку роботи партії з головними осередками в 

промислових районах Великої Британії, боротьба за виборців, які мешкали в 

сільськогосподарських районах довго не набувала для партії першочергового 
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значення. Але, після падіння першого Лейбористського кабінету 1924 р. 

вирішення цієї проблеми стало для партії актуальним. Адже на Півдні та 

Південному Заході Англії розташовувались великі сільськогосподарські  

регіони, які масово підтримували опозиційні партії і були мало знайомі з 

лейбористською ідеологією. Населення цих регіонів, у порівнянні з 

промисловими районами, в повоєнні роки не виявляло особливої схильності 

до зміни власних політичних пріоритетів. Лідер Ліберальної партії Д. Ллойд-

Джордж яскраво охарактеризував цю ситуацію: «Лише одна річ відділяє цю 

країну від соціалізму – той факт, що сільськогосподарський робітник ними 

(лейбористами) ще не завойований» [140, с. 86]. 

Але політична боротьба за сільськогосподарського робітника 

ускладнювалось багатьма факторами. По-перше, в другій половині 20-х рр. 

партії потрібно було закласти основи для подальшого закріплення в цих 

округах. Для ілюстрації ситуації слід сказати, що в зазначений період в 

Парламенті від сільськогосподарського округу був представлений лише один 

кандидат – Ноель Бакстон, міністр сільського господарства в Лейбористських 

урядах 1924 та 1929 рр. По-друге, боротьба за сільські округи проходила, 

тоді, коли партія перебувала в опозиції, під час активної пропагандистської 

компанії Ліберальної партії, яка в ці роки намагалась відновити свій вплив. 

По-третє, ситуація у сільському господарстві в країні була досить складною. 

Від партії, яка намагалась завоювати симпатії виборців в сільських округах, 

вимагалась конструктивна програма вирішення кризової ситуації. Тому 

лейбористи повинні були обрати методи пропаганди та відпрацювати діючи 

підходи і засоби боротьби за нового виборця. 

Традиційний метод організації тред-юнінонів на селі не дав бажаних 

результатів. Ставало зрозумілим, що за виборця сільської місцевості треба 

боротися використовуючи нову агітаційну тактику. Н.Бакстон звертав увагу 

прихильників старих методів на те, що сільським округам властивий 

особливий менталітет та психологія, і що доки лейбористи не будуть до 

цього готові, на успіх розраховувати неможливо [140, с. 86]. На сторінках 
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“Daily Herald” (Щоденний Вісник) активно обговорювалось питання як 

повинні себе вести лейбористи перед новими потенційними виборцями. 

Цікаві рекомендації надає Ноель Бакстон стосовно підходу і тактики щодо 

виборів на селі. Він, як і інші діячі партії, застерігав лейбористських 

активістів, ораторів з міста, не радити сільській аудиторії, як вести сільське 

господарство, така помилка може підірвати довіру і в інших питаннях. 

Н.Бакстон закликав торкатися питань виключно загального характеру, адже 

ці питання також цікавлять сільських мешканців [140, с. 90]. 

Окрім вибору засобів боротьби в партії гостро стояло питання чи слід 

боротися за голоси фермерів чи слід обмежитися голосами сільських 

робітників. Генеральний секретар союзу сільських робітників Р.Б.Уолтер, 

вважав, що лейбористи не повинні поступатися принципами робітничої 

партії і витрачати свої зусилля на те, щоб переконати фермерів в тому, що 

вони «при лейбористах будуть багатші ніж при торі» [140, с. 89]. Інша точка 

зору, відстоювала думку, що округи неможливо виграти тільки за підтримки 

сільських робітників. Підкреслювалося, що лейбористам необхідно мати 

програму, звернену в рівній мірі як до фермерів, так і до 

сільськогосподарських робітників. Прихильники цієї думки, які вже мали 

досвід роботи з сільським виборцем, вказували, що кандидату в Парламент 

від подібного округу в ході виборчої компанії доведеться мати справу з 

різноманітною аудиторією –торгівцями, фермерами, сільськогосподарськими 

робітниками, приходськими священиками, місцевими нонконформістськими 

лідерами, власниками постоялих дворів, ковалями та столярами. Як 

висловився один з кандидатів в Парламент, мати справу з «когортою 

флегматичних торі і лібералів, на даний момент в своїй більшості тих, хто не 

сприймає лейбористські гасла» [140, с. 90]. 

Ситуація ускладнювалась ще й тим, що Лейбористська партія не мала  

на той час сільськогосподарської програми, на яку б вона могла спиратися. 

Вразливість цієї позиції була тим більш очевидною, бо в жовтні 1925 р. 

ліберали видали власну досить прогресивну і цікаву сільськогосподарську 
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програму, відому як «Зелена книга». Лейбористська «Daily Herald» з 

тривогою писала, що якщо лейбористи не зможуть швидко запропонувати 

щось краще, то така програма принесе значні втрати в боротьбі за 

сільськогосподарській електорат [140, с. 92]. 

На  лейбористській конференції восени 1925 р. в Ліверпулі було 

прийнято рішення про напрацювання офіційної партійної програми в галузі 

сільського господарства. Для цього було створено спеціальний комітет під 

керівництвом Дж. Далласа. Комітет розпочав роботу і в результаті восени 

1926 р. на наступній партійній конференції був представлений проект 

програми. Цей документ повинен був стати основою широкомасштабної 

пропагандистської компанії. Програма була офіційно схвалена щорічною 

лейбористською конференцією 1926 р. в Маргіті. З того часу лейбористи 

мали офіційну сільськогосподарську програму, з якою можна було 

звернутися до цієї частини виборців. 

Перед початком компанії на сторінках «Daily Herald» («Щоденний 

вісник») з’явилася стаття Рамзі Макдональда, де заявлялося про пріоритетне 

значення боротьби за сільськогосподарського виборця на даному етапі 

партійного розвитку. Він визнавав, що розпочинає компанію з невеликим 

запізненням через нестачу фінансових ресурсів і всезагальний страйк травня 

1926 р. Рамзі Макдональд сказав, що неможливо більше втрачати час, адже 

лейбористи повинні вийти за межі промислових міст і розпочати наступ, 

який неможливо відкладати. «Маргітська програма, - підкреслював Джеймс 

Рамзі Макдональд, - повинна бути підтримана, роз’яснена, докладно 

викладена…донесена до порогів котеджів…обговорена, обдумана», «…вона 

повинна стати реальністю в селянських вітальнях і у камінів». Найближче 

завдання, поставлене в грудні 1926 р., полягало в тому, щоб  ще до весни 

сільські регіони були ознайомлені з плани лейбористів [140, с. 109]. 

Реалізація програми розпочалася 18 грудня 1926 р. За участю Рамзі 

Макдональда відбулась перша лейбористська демонстрація і  регіональна 

конференція в Лінкольнширі. Вже взимку 1927 р., починаючи з 8 січня 
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відбулися відповідні заходи в Бекінгемширі, Нортамптонширі, Сорреї, 

Ланкаширі [140, с. 110]. 

Більшість конференцій очолював особисто лідер партії Рамзі 

Макдональд. Активну участь брали голова лейбористської партії 

Ф.О.Робертс, колишній міністр сільського господарства Н. Бакстон, 

колишній секретар міністерства сільського господарства У.Р.Сміт та Дж. 

Даллас, які брали безпосередню участь  і в розробці програми. В цій акції 

участь брав і представник в Палаті Лордів – граф де Ла Уорр. Пізніше до 

нього приєдналися і колишні члени лейбористського кабінету лорд Олівер і 

лорд Пармур. На думку керівництва, активна участь лордів в компанії 

повинна була викликати особливу довіру консервативних сільських 

мешканців. 

Загалом, сільськогосподарська програма охоплювала широке коло 

проблем актуальних для сільського мешканця. Дотримуючись традиційної 

ідеї суспільної власності на землю лейбористи намагались розробити проект, 

що був би привабливий як для сільських робітників, так і для фермерів. 

Сільським робітникам обіцяли вирішити проблеми прожиткового мінімуму і 

житла, фермерам – стабілізувати ціни, зупинити зловживання торгових 

посередників, покращити систему транспортування  сільськогосподарської 

продукції, покращити кредитування і страхову систему. Окремий розділ 

програми був присвячений освітній реформі в галузі початкової освіти, 

безкоштовної середньої освіти на селі, розвитку вищої сільськогосподарської 

освіти в університетах країни та державній підтримці дослідників. Також, 

планувалось, що націоналізація землі надасть змогу провести розширену 

програму лісонасаджень. 

Програма викликала лише деякі сумніви у питанні організації 

фінансових дій пов’язаних з державним втручанням, недостатньою чіткістю 

співвідношення ступеню витрат місцевої та державної влади. 

Результати потужної сільськогосподарської компанії лейбористів мали 

як успіхи, так і невдачі. Наприклад, в традиційно консервативному окрузі 
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Фавершем, лейбористи суттєво зменшили розрив у  кількості поданих 

голосів, практично наздогнавши консерваторів. Так само і в Камартені 

(Західний Уельс), традиційному ліберальному окрузі, де лейбористи 

програли символічну кількість голосів [246, p. 222]. «Нам казали, що ми не 

зможемо вплинути на сільські округи, - заявляв Рамзі Макдональд , - ми 

зробили це на цьому тижні і зробимо знову і знову» [140, с. 116]. Однак, як 

показали вибори 1929 р., хоча лейбористи і досягнули значних успіхів і 

завоювали деякі сільські округи, але сенсаційного переходу 

сільськогосподарських виборців на бік лейборизму так і не відбулося. Проте 

це не применшує загальної значимості зазначеної компанії в історії 

лейбористського руху, як характерній рисі еволюції партії в другій половині 

20-х рр. Цікавий факт навів Дж.Далас, виступаючі на партійній конференції 

восени 1927р., він сказав, що компанія у сільській місцевості виявилась 

однією з найбільших в лейбористській практиці, проте найбільш дешевій. 

[140, с. 119]. Разом з тим потрібно наголосити, що за два з невеликим роки 

неможливо домогтися від сільськогосподарських робітників підтримки, 

подібної до промислових регіонів, на боротьбу за голоси яких в партії пішло 

більше ніж 20 років.  

В цей період партія продовжувала роботу і з традиційним виборцем 

(робітниками і членами профспілок), яка в другій половині 20-х рр.  

проходила на фоні найбільшого в історії Великої Британії промислового 

конфлікту – всезагального страйку 1926 р. Конфлікт спричинив значний удар 

по партійній організації, традиційній партійній основ, її фінансовим 

можливостям. Проте, разом з тим, ця криза стимулювала активні дії партії, 

що допомогло підготуватися до виборчої компанії 1929р. 

Протягом  9 днів, поки відбувався страйк, керівництво Лейбористської 

партії утримувалось від голосних публічних виступів і заяв. Недарма  газета 

«Nation» (Нація) восени 1926 р. пригадувала читачам про дискомфорт, який 

відчував лідер партії протягом страйку [140, с. 160]. Але в той час, 

керівництву партії тактика «прямих дій» здавалася неадекватною, вони 
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вважали більш вдалою тактику відстоювання конструктивної промислової 

політики в межах Парламенту. Зокрема, в новій партійній програмі 1928 р., 

як і в передвиборчому маніфесті констатувалося те, що лейбористи 

«розшукують більшість» в Парламенті [13, p. 97]. А взагалі, страйк 1926 р. 

вважається переломним моментом в історії робітничого руху. До цього 

тактика «прямих дій» була досить популярною. Відтоді лейбористський рух 

переходить до нової фази, усвідомлюючи переваги тактики партійних 

керівників. Зокрема, Ф.Сноуден в своїх промовах неодноразово доносив 

свою точку зору до тред-юніоністських лідерів. На  партійній конференції 

влітку 1927 р. він сказав: «Досвід класової боротьби змушує з жахом 

відмовитись від ідеї, що це єдиний спосіб поведінки в промисловості» [140, 

с. 161]. Дж. Томас на противагу «горластим крикунам», буде наполегливо 

відстоювати вирішення потенційних конфліктів виключно мирними 

засобами. Треба підкреслити, що загальна атмосфера і промови, в цей час, 

являли собою значний контраст порівняно з бойовим духом 1925р [140, с. 

162]. Схвильовані Всезагальним страйком лейбористські кола були ще 

більше збентежені новим законодавством консервативного уряду 1927р., що 

оголошував всезагальні страйки, а також масові пікети, незаконними. Кожен, 

хто організував або брав участь у страйках піддавалися штрафу, чи 

ув’язненню терміном до 3 років. Нове законодавство значно вдарило по 

лейбористським фінансам і обмежили можливість тред-юніонам створювати 

фонди, призначені для політичних цілей. За новим законодавством, той хто 

бажав сплачувати внесок мав написати заяву. Це був вдалий розрахунок на 

недостатню політичну свідомість рядових членів профспілок. В результаті 

партія втратила приблизно  чверть прибутків за рахунок скорочення внесків 

[140, с. 162]. 

Рішення лейбористського керівництва активно боротися  проти 

антипрофспілкового законодавства в Парламенті і в країні було 

закономірним. Проте враховуючи консервативну більшість в законодавчому 

органі країни, невдача лейбористів в запобіганні реалізації цього 
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законопроекту була очевидною. Треба сказати що, з цього питання існувало 

дві точки зору: одні вважали, що поразка настільки передбачувана, що не 

слід марати руки пустим обговоренням законопроекту та його деталей. 

Аргументи прибічників іншої точки зору зводилися до наступного: вони 

визнавали, що в Парламенті лейбористи будуть розбиті, проте «кожна 

подібна поразка повинна збільшити кількість виборців по всій країні, готових 

об’єднатися заради  спільної справи» і вірили в позитивність безнадійного 

парламентського обговорення, щоб «викрити несправедливість даного Біля 

та його принципів … в кожній його деталі» [140, с. 166]. 

За основу, для проведення компанії було взято стандартну 

лейбористську тактику на виборчих округах. Країну охопили конференції, 

мітинги, демонстрації, які очолювали провідні партійні оратори. Тим не 

менш, 23 червня 1927 р. антипрофспілкове законодавство було прийнято 

Палатою Громад в третьому читанні. Після затвердження закону, 

вищезгадані заходи було вирішено перетворити на компанію по залученню 

нових членів до профспілкових кіл та Лейбористської партії. Характерною 

рисою такої роботи виявилось уважне ставлення до молоді і активна агітація 

по вступу молоді в профспілки.  В ході компанії висловлювалась думка, що 

кожен рік 500 тисяч молодих людей приходять на роботу в промисловість. 

Завдання їх батьків, піклуватися, щоб ті стали членами профспілок [140, с. 

172]. 

Як не дивно це звучить, але поразка Всезагального страйку та 

репресивні заходи консервативного уряду, продемонстрували слабкість 

партії і не одностайність її рішень, але все ж таки, можна відзначити 

сприятливий вплив на організацію партійної боротьби і на збільшення 

активності традиційного лейбористського електорату. Лейбористи 

намагалися переконати традиційного виборця в тому, що хоча тактика 

промислових страйків і була неуспішною, але парламентська, натомість, мала 

значний потенціал. Але така тактика ускладнювалася тим, що не було єдиної 

точки зору між керівництва Лейбористської партії в особі Джеймса Рамзі 
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Макдональда і профспілкових керівників в особі Ернста Бевіна. Відносини 

між ними вкрай загострилися. Але загалом, більшість поділяли точку зору 

керівництва і, як вдало пише Д.Маркванд: «налякана і нещасна 

лейбористська партія травня 1926 р. повернула собі єдність і пульс. 

Поступово, один з найсильніших консервативних урядів сторічча, 

вимушений був переходити до оборонної тактики». [199, р. 446], [140, с. 172]. 

Електорат Лейбористської партії 20-х р. виходив за межі профспілок. 

Пік профспілкового членства у 1920-х рр. з 8,5 млн. людей скоротився до 4,2 

в 1928 році. На 1929 вже нараховувалось не більше 2 млн.  членів 

профспілок, в той час коли кількість тих, хто голосував за Лейбористську 

партію, продовжувала зростати і складала 8,3 млн голосів. [214, р. 56], 

Ще однією складовою підтримки Лейбористської партії протягом 

перебування в опозиції з 1924 по 1929 рр. став альянс з Кооперативним 

Союзом (або партією кооператорів на чолі з А. Барнсом). Політизація 

кооператорів починається з 1917 р., як результат втручання держави у 

постачання продовольчих товарів. Кооператори вважали, що їх прибуток, 

занадто оподатковується. Спочатку, рух був лояльний до лібералів, пізніше, з 

посиленням Лейбористської партії, симпатії кооператорів розділилися між 

лібералами і лейбористами. На поч. 1925 р. Союз кооператорів нараховував 

приблизно 5 млн. членів, але виставив лише 5 кандидатів на парламентських 

виборах.  

Перша спроба приєднатися до Лейбористської партії у Кооперативного 

Союзу відбулася в 1921 р. Але за результатами голосування рішення не 

набрало сили. У цей момент активна діяльність А.В. Александра стала 

важливою на шляху зближення двох партій. В результаті Челтенемської 

згоди Союз Кооператорів в червні 1927 р. проголосував за ратифікацію 

рішення про співпрацю з лейбористами. Місцеві ради кооператорів 

отримували право вступати у місцеві лейбористські партії. Проте невелика 

частина кооператорів не підтримала Челтенемську угоду і вийшла зі складу 

Союзу кооператорів (10 товариств приблизно 1200 членів). 
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Треба сказати, що це приєднання позитивно вплинуло на збільшення 

членства жінок в Лейбористській партії. На 1931 р. жіноча Кооперативна 

гільдія нараховувала 67 тис. членів. Гільдія намагалася щоб на щорічних 

Конференції Лейбористської партії в порядок денний для обговорення 

вносились питання, що стосувалися жінок: субсидії на материнство, клініки, 

ціни на продукти харчування і спекуляцію та інше. [216, р.111 ]. 

Також лейбористи мали сподівання, що входження кооператорів до 

складу партії сприятиме покращенню позицій партії на виборах в 

сільськогосподарських регіонах країни. Як зазначив в грудні 1926 р.  

президент кооперативної партії А. Варне в інтерв’ю «Дейлі Геральд» -   

«нова згода не тільки надасть можливість більш ефективно використовувати 

голоси кооператорів в спільних інтересах, але і принагідно дозволить 

кооператором внести свій вклад у необхідне збільшення підтримки в 

сільських регіонах, де знаходилася значна частина кооперативних товариств 

по закупівлі молока, м’яса, масла та інших видів продукції» [140, с. 133]. А. 

Гендерсон, зі свого боку підкреслював, що договір є вигідним для обох 

сторін і лише впорядковує відносини і співпрацю[140, с. 133]. 

Треба зазначити що, безробіття з кінця 20-х рр. – поч. 30-х рр. 

залишалось високим. Більшу частину тогочасних вимог робітників найманої 

праці намагались задовольнити шляхом страйкових дій, які часто не 

приносили очікуваних результатів. Невдача Всезагального страйку 1926 р.,  

крім того, сприяла зменшенню кількості членів профспілок і сіяла сумніви у 

підтримці Лейбористської партії, викликані нерішучістю дій партійного 

керівництва. Разом з тим, робітники найманої праці розуміли, що правління 

лейбористів не повинно супроводжуватися зниженням заробітної плати чи 

скороченням соціальних витрат. Тому членство в профспілці і сплата внесків 

до її каси зменшувалися. Саме захист економічної складової і розуміння того, 

що в профспілці цього вже не домогтися, робили підтримку Лейбористської 

партії популярнішою за членство в профспілці. 
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Підтримка некваліфікованих робітників була досягнута, в тому числі і 

налагодженням співпраці з католицькими громадами ірландців. Наприклад, 

значних успіхів лейбористи домоглися в Глазго, де на виборах 1918 р. мали 

лише 1 місце, але вдалося покращити свій результат до 10 місць у 1922 р. В 

інших містах, де проживали значні католицько-ірландські громади, 

результати були менш вражаючі, проте мали теж позитивне зрушення в бік 

підтримки лейбористів. 

В 1928 році, за рік до загальних виборів, була проведена нова виборча 

реформа, яка зрівняла права жінок та чоловіків, що збільшило загальний 

електорат з 21,75 млн. до 28,85 млн. [246, р. 240]. Лейбористська партія 

пішла на вибори 1929 р. з широкою програмою дій, в якій також містилась 

критика конкурентних партій [13, р. 32]. Якщо прихід до влади в 1924 р. 

виглядав більше несподіваним, ніж запланованим, то тепер партія рішуче 

була налаштована на формування нового лейбористського уряду та вважала 

себе готовою до того, щоб виконати свої обіцянки [13, р. 37]. 

Лейбористська партія потребувала програми, з якою можна було б 

звернутися до всієї нації. Програма, яка була написана ще в 1918 р. вже не 

відповідала лейбористським амбіціям другої половини 20-х рр. Партії 

потрібно було оновити свій теоретичний фундамент. Після «випробування 

владою» лейбористам  необхідно було оцінити проблеми тогодення і  заявити 

країні про свої наміри. Практичну необхідність нової програми особливо 

потужно підкреслював А.Гендерсон: «Раніше виконком партії збирався після 

розпуску Парламенту та видавав передвиборчий маніфест. Тепер, коли 

Лейбористська партія виставляє своїх кандидатів більше ніж в 600 виборчих 

округах, ця стара процедура стала технічно неможливою» [84, с. 44]. Він 

звертав увагу на те, що окремі групи і особи виставляли власні, 

незатверджені партією програми, що створювало у виборців вкрай заплутане 

уявлення відносно завдань і мети партії.  

Проте, не всі члени партії одностайно виступали за створення нового 

документу. Навіть лідер партії на початковому етапі, і пізніше на 
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лейбористській конференції  1927 р. пригадував, що він був одним з тих, хто 

з підозрою ставився до створення такого роду документів. Він висловлював 

сумніви з приводу того, що партія може програти в тактиці і тоді неодмінно 

стане об’єктом критики двох інших партій [140, с. 178]. 

Розмірковуючи над необхідністю радикальної програми чи 

поміркованої він схилявся в бік поміркованої програми, розрахованої на 

широке національне представництво. Дж. Рамзі Макдональд писав про це 

так: « Я розмірковував над справами Лейбористської партії. Очевидно, хтось, 

хто прикладає трубу до вуст (проголошує запальні промови радикального 

характеру) був би кращим лідером, але чи було б добре це для самої партії? Я 

не думаю, що це було б так. Спокійне, обережне керівництво – це те, що на 

мою думку потрібно. … для здійснення роботи, довіра (до партії) має навіть 

більше значення ніж сама партійна програма. [199, р 478]. 

В решті-решт, восени 1927 р. на щорічній Конференції Лейбористської 

партії Рамзі Макдональд твердо визначив необхідність мати єдину партійну 

програму. Розпочалась велика дискусія, про те, якою повинна бути ця 

програма. Розрахованою на довгий період, чи відразу реагувати на конкретні 

проблеми того часу. Документ мав би мати сміливий, стратегічний характер 

або, навпаки, більше уваги приділяти тактиці. Отже головною проблемою 

було те, як написати програму, щоб залучити більшу кількість виборців і, 

разом з тим, не відмовиться від соціалістичної перспективи. 

Перша редакція програми «Лейборизм і нація» була надрукована 7 

липня 1928р. Існує і інший варіант перекладу програми «Labour and the 

Nation», як «Робітничий клас і нація». Програма являла собою досить 

об’ємний документ, приблизно в двадцять тисяч слів, який складався з двох 

частин [84, с. 44]. В одній частині подавалося детальне викладення вимог з 

роз’ясненням окремих пунктів, у другій – ці вимоги узагальнювалися і 

зводилися до чітких зрозумілих гасел [11].  Творцями програми були Р. Г. 

Тоуні, А.Грінвуд і Л. Вульф, Дж. Р. Макдональд. Саме Р.Г.Тоуні було 

довірено оформити ці всі ідеї в одну цілісну програму. В документі містилася 
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велика кількість його висловлювань, з відтінком моралізму, загально-етичної 

аргументації на користь нового суспільства. Так, наприклад, соціалізм на 

сторінках програми виглядав як «практичне визнання тривіальної істини», 

що «мораль закладена в природі речей» і що всі люди є частиною великого 

цілого [140, с. 214].  Як вдало напише про програму Д.Маркуанд: «стиль був 

безпомилково Г.Тоуні, концепція безпомилково Макдональда» [140, с. 214].   

Порівнюючи програмні документі партії 1918р. і 1928р. можна 

побачити, що в основному програма 1928 р. повторює вимоги, які містяться в 

програмі «Лейборизм і новий соціальний лад» 1918р. Основні пункти 

перенесені майже повністю, проте висловлювання  у тексті 1928 р. більш 

обережні і не такі рішучі. Програма 1918р. вимагала «негайної 

націоналізації», в той час, як програма «Лейборизм і нація» обережно 

вимагає перетворення основних галузей промисловості в самоврядні 

промислові організації, «з повним врахуванням потреб і змін» [84, с. 56].  У 

програма 1918р. мова йде про «революцію в національних фінансах», а 

програма 1928 р.  вказує на «контроль над кредитом», проте прагнення 

перетворення Англійського банку в публічну корпорацію було сміливим 

кроком. Одночасно були зняті вимоги щодо встановлення більш коротких 

строків парламентських виборів і ліквідації Палати Лордів. 

Таким чином, проведений порівняльний аналіз говорить про те, що 

простежуються послідовні зміни в програмі партії по відношенню до 

економічних і політичних аспектів перетворень в країні. Це було пов’язано з 

досвідом перебування лейбористів при владі, з прагненням розширити свою 

електоральну базу, а також з розвитком програмних засад партії. 

На парламентських виборах 1929 р. Лейбористська партія, вперше в 

своїй історії, зайняла перше місце по кількості отриманих місць в 

Парламенті. Отримавши  приблизно 8,4 млн. голосів виборців, лейбористи 

ввели 288 своїх депутатів до Палати Громад, тоді як консерватори виграли 

260 місць в Парламенті [246, р.214]. Хоча абсолютної більшості жодна 
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політична сила не мала, лейбористи знову за підтримки лібералів Асквіта, 

отримують право на формування уряду. 

Прийшовши до влади, лейбористи зіткнулися з потужною світовою 

фінансовою кризою 1929 року. Як, наслідок, вони не впоралися з 

безробіттям, і були вимушені скоротити безробітним виплати. Це дуже 

обурювало робітників та переважну більшість членів партії. Таким чином, 

після свого тріумфу партія вступає у важку кризову ситуацію, свідченням 

якої стало виключення Джеймса Рамзі Макдональда та його прибічників з 

партії. Вигнанці сформували свою партію - Національних лейбористів і 

пішли на коаліцію з консерваторами та лібералами, утворивши Національний 

уряд. Решта пішла в опозицію. Наслідки таких дій не заставили себе довго 

чекати. На загальних виборах 1931 року загальна втрата мандатів 

лейбористами склала понад 200 місць в Парламенті [246, р.214].  Це говорить 

про те, що електорат відвернувся від лейбористів в результаті 

неспроможності останніх дієво вирішити кризову економічну ситуацію в 

країні. До того ж партія, яка не дотрималась своїх передвиборних обіцянок 

на довгі 16 років втратила підтримку більшої частини своїх виборців.  

Отже, протягом 1918-1931 рр. відбулися зміни в електоральній базі 

британської Лейбористської партії. Після виборчої реформи 1918 р. кількість 

людей, які отримували право голосу у Великій Британії суттєво зросло, що 

змусило політичні партії змінити свою тактику та методи передвиборчої 

боротьби. Реорганізація Лейбористської партії у 1918 р. зумовила 

перетворення її на масову політичну силу Великої Британії. Поповнення лав 

лейбористів колишніми лібералами і консерваторами сприяло ще більшому 

розширенню виборчого корпусу Лейбористської партії, однак і загострювало 

протиріччя між лівою і правою течіями всередині партії. 

В 1918-1924 рр. трансформується «географія» електорату лейбористів, 

що було пов’язано з появою та поширенням нових галузей промисловості в 

Південних районах Англії. Результатом збільшення чисельності та 

розширення  соціального середовища електорату Лейбористської партії стали 
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великі успіхи лейбористів на парламентських виборах та перший досвід 

управління державою. 

Під час перебування в опозиції у 1924 - 1929 рр. у сфері партійної 

тактики відбулася відмова від «прямих дій» на користь  

«конституціоналізму», що було підтверджено позицією партійного 

керівництва під час Всезагального страйку у травні 1926 р. 

У 1928 році лейбористи підготували нову політичну програму «Лейборизм і 

нація». В результаті реформи 1928 р. право голосу отримували усі громадяни 

старші 21 року незалежно від статі. Це було сприятливим чинником для 

партії на виборах 1929 р. Значну підтримку лейбористам надавали жінки, 

адже партія давно працювала в цій сфері і мала непогані досягнення. 

Протягом 1918 – 1931 р. Лейбористська партія на парламентських виборах 

виставляла жінок-кандидаток вдвічі більше за лібералів і втричі більше за 

консерваторів. Завдяки плідній агітаційній діяльності Г. Моррісона і  роботі 

по залученню виборців-вихідців із середнього класу, лейбористи зазіхнули 

навіть на перемогу на виборчих дільницях Лондона і його передмістя, що їм 

частково вдалося. 

Утім, через низку непопулярних рішень, зокрема через усвідомлену 

необхідність скорочення заробітної плати працюючим, в 1931 р. стався 

партійний розкол, а значний відтік голосів на користь консерваторів, 

позбавив лейбористів довіри виборців на 16 років.  
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РОЗДІЛ IV. ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ ВЕЛИКОЇ 

БРИТАНІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОЗИЦІЙ 

ЛЕЙБОРИСТСЬКОЇ ПАРТІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ 

ХХ СТ. 

 

4.1. Історична релігійна традиція у Великій Британії. 

Взаємовідносини Лейбористської партії з Англіканською церквою і 

нонконформістськими деномінаціями. 

Релігія і релігійні протиріччя завжди залишались впливовою складовою 

британського суспільно-політичного життя в першій половині ХХ ст. На 

прикладі Великої Британії можна побачити, як релігійна приналежність 

виборців впливала на вибір партійних кандидатів в країні протягом першої 

третини ХХ століття. Позиція партії та її депутатів із морально-етичних 

питань та розбіжності із позицією церкви часто мали ключове значення під 

час передвиборчих баталій. Тому, важливо, на наш погляд, визначити роль та 

вплив Англіканської церкви, нонконформістських деномінацій та Римо-

католицької церкви на становлення і розвиток Лейбористської партії та 

зміцнення її позицій серед виборців. 

Вивчаючи проблему впливу церкви на політичне життя Великої 

Британії необхідно звернути увагу на те, що ще з часів раннього нового часу 

у Великій Британії співіснують дві християнські традиції: католицька і 

протестантська, причому протестантизм спершу утвердився як «державна 

релігія»  у вигляді Англіканської церкви, яка перебувала під патронатом 

монархії. Ця церква має як католицькі, так і протестантські традиції, через 

що пережила драматичний період свого становлення у XVI – XVII ст., що, 

безумовно, вплинуло на особливості процесу державотворення на 

Британських островах цієї доби. Подібно до католицької церкви, вона 

зберігає єпископат, інститут чернецтва, символи віри, разом з тим, поєднує 

католицький догмат про рятівну силу церкви з протестантським, де 
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порятунок людини залежить від особистої віри. В Церкві Англії існували 

течії: «високої церкви», яка тяжіла до католицизму (т. зв. «англокатолики») 

та «низької церкви», яка здебільше дотримується принципів протестантизму 

(євангелісти). «Висока церква» століттями була представлена владною 

верхівкою і духовенством, і підкреслювала важливість апостольської 

спадковості і таїнств. Євангелісти («низька церква») мало цікавились 

політикою і церковним устроєм, а, здебільше, зосереджувались на духовних 

питаннях. Крім того, існувала і серединна течія, представлена «широкою 

церквою». Вона дозволяла мати різні погляди щодо обрядів і тонкощів 

віровчення за умови збереження головних християнських догматів. [86, c. 

97].  Необхідно звернути увагу на те, що саме з представниками  широкої 

церкви Лейбористська партія співпрацювала найбільше. В цей час високо 

церковники, як правило, підтримували Консервативну партію. Адже 

традиційно значна частина єпископів Англіканської церкви здобувала освіту 

в Оксфордському і Кембріджському університетах. Англійський 

істеблішмент зосереджувався навколо Вестмінстера, Віндзора, згаданих 

Оксфорда і Кембріджу, де англіканство (представлене високою церквою) 

мало міцні позиції. 

Після відокремлення від держави Англіканської церкви Уельсу у 1919 

р., Пресвітеріанської Церкви Шотландії у 1921 р., Церква Англії, як 

державний інститут, стала функціонувати тільки на території Англії.  Проте, 

де факто, її вплив поширювався на всі англіканські церкви на території 

Сполученого Королівства і Британської Співдружності та їхніх прихожан.   

Цю особливість «державної» церкви мали враховувати лідери 

Лейбористської партії, вибудовуючи стратегію своєї боротьби за електорат. 

Сама ж Англіканська церква, намагалась зберегти свій національний статус, і 

міцні позиції у британському суспільстві в умовах технологічних та 

інтелектуальних змін кінця ХІХ – початку ХХ ст. Тому, з огляду на 

загальносвітову тенденцію падіння авторитету церкви і релігії після Першої 

світової війни, прагнула подолати свою елітарність і шукала можливості 
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розширення пастви. Тут, на нашу думку, наміри Англіканської церкви та 

Лейбористської партії збігалися: ті та інші працювали на одному «полі», а, 

отже, усвідомлювали необхідність співпраці.  

З часом, через суспільно-політичні процеси відбулося поступове 

вирівнювання статусу віруючих  всіх конфесій, але державний статус і в 

першій третині ХХ ст., забезпечував Англіканській Церкві низку переваг. 

Мається на увазі наявність великих земельних володінь у церковній 

власності, зв'язки із Короною, присутність у Палаті Лордів англіканських 

єпископів та контроль над початковою і частково вищою освітою [83, с. 214]. 

Все це свідчить про те, що Англіканська Церква усе ще мала авторитет і 

важелі впливу на британське суспільство. 

На межі ХІХ-ХХ ст. привілейованому становищу Англіканської 

Церкви було кинуто своєрідний «виклик». Оскільки церква, по-суті, 

заперечувала прагнення людини найманої праці до покращення умов свого 

життя і трудової діяльності, підтримуючи наявну соціальну політику, яка вже 

не відповідала тодішнім суспільним реаліям, то цей своєрідний суспільний 

«духовний запит» задовольняли новостворені релігійні організації.  Серед 

них, зокрема, Лейбористська Церква (заснована Дж. Тревором і при 

підтримці К. Харді у 1891 році), Етична Церква (створена за підтримки Дж. 

Рамзі Макдональда у 1891 році), Армія Спасіння (заснована Уільямом Бутом 

у 1865 році) та деяких інші релігійні товариства. [174, р. 238]. Ці 

«Лейбористські» релігійні організації стають все більше популярними і таку 

популярність можна пояснити тим, що Англіканська церква традиційно 

асоціювалася із Консервативною партією Великої Британії, і в суперечливих 

відносинах між працедавцями і найманими робітниками вона підтримувала 

та захищала виключно інтереси перших. Вислів К. Харді, який регулярно 

виступав в Лейбористській Церкві ще з 1890-х рр., що «заможні середні 

класи анексували Ісуса», яскраво відображає становище незаможних 

робітничих верств населення наприкінці ХІХ  - на початку ХХ ст. [174, р. 

241].  
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Отже, на той час головне завдання Англіканської церкви полягало у 

тому, аби зберегти віруючих серед найбіднішого населення. Цікаво, що ще в 

період з 1857 по 1861 рр. у проповідях і церковних памфлетах була дуже 

популярною теза про те, що Англіканська церква, як «церква нації», несе 

особливу відповідальність за те, щоб привести маси «до Бога» [188, р. 23]. У 

1880-х роках англіканські священики вже розуміли, що втрачають свій вплив 

на широкі верстви населення. Це підтверджується тим, що на церковному 

конгресі у 1880 році було заявлено: «якщо ми в Церкві Англії не будемо 

займатися масами, то маси займуться нами. Що стосується нашої організації 

зараз, то ми залежимо від всенародного голосування країни» [187, р. 34]. І 

справді, усвідомлюючи цей факт, Англіканська церква  намагалась збільшити 

вплив на міських робітників у своїх приходах, надаючи грошову допомогу 

нужденним, організовуючи спеціальні служби для бідноти, так звані «служби 

для тих, хто в лахміттях» у звичайних приміщеннях [187, р. 20]. Вони 

керувалися тим, що люди, які не мали пристойного одягу, через це, не 

відвідували церковні установи. Тому церква у такий спосіб намагалися бути 

ближчою до бідних людей. Водночас, церковні уповноважені допомагали 

підтримувати старі і нові церковні будівлі в робітничих приходах. Це була 

наочна дієва допомога, без якої церковна проповідь була б менш 

ефективною. Разом з тим, важливо мати на увазі те, що  у Англіканської 

церкви були особливі труднощі із євангелізацією робітничого класу 

Об’єднаного Королівства, оскільки сама церква асоціювалась з урядом та, 

передусім, англійською політичною елітою [187, р. 9]. Аналіз політичних 

уподобань виборців на поч. ХХ ст. засвідчує, що округи, які опинились в зоні 

впливу англіканства, як правило, віддавали свою підтримку Консервативній 

партії. 

Якщо у 1880-х рр. Англіканська Церква, Шотландські церкви 

розглядали бідність робітників, і так звані «проблеми нетрів», як результат їх 

гріхів, то наприкінці ХІХ ст. відбувається зміна ставлення християнських 

церков до зубожілого робітничого населення країни. З кінця ХІХ ст. 
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зацікавленість у соціальних реформах з боку церков проявлялася не тільки в 

питаннях покращення умов проживання і санітарних реформах, народній 

освіті, а й у критиці існуючого соціального ладу. Як засвідчує проведений 

нами аналіз  критичні висловлювання на цю тему, які до 1880-х років 

вважалися «єретичними», стали звичайним, прийнятним явищем у багатьох 

релігійних періодичних виданнях і озвучувалися під час проповідей. Більш 

того, в цей час відбувся перехід від вікторіанської філантропії до соціального 

критицизму. [189, p. 611] Така критика існуючого соціального ладу, особливо 

після  пережитих жахів Першої світової війни, суттєво впливала на 

відповідне ставлення священників щодо покращення умов життя і праці своєї 

пастви (часто священики і самі перебували у складних матеріальних умовах). 

Церква почала схвалювати діяльність робітничих профспілкових організацій 

– тред-юніонів. Були навіть випадки, коли авторитетні церковні пастирі 

виступали на боці профспілки з критикою певних груп роботодавців. 

Наприклад, під час страйків залізничників у 1919 р. і всезагального страйку 

1926 р. церква пропонувала свої посередницькі послуги у протистоянні між 

робітниками і власниками підприємств [197, p. 19]. Це була важлива 

діяльність з боку Англіканської церкви, направлена на те, щоб зменшити 

відтік молоді  і перехід віруючих до релігійних сект. Крім того, це 

демонструвало суспільству відповідальне ставлення священства до 

соціальних проблем, шляхи вирішення яких в цей період містилися як у 

програмі, так і у практичній діяльності Лейбористської партії.  

Це підтверджують і висновки Конрада Ноеля, вікарія Сакстеда 

(графство Ессекс), який  у своїй книзі «Що таке Лейбористська партія і чого 

вона хоче», у восьмій главі «Церква і Лейбористські потреби» стверджує що 

сотні священників, хто не хотів голосувати навіть за офіційну Ліберальну 

партію, зараз підтримують соціалістів, лейбористів чи навіть ліберал-

колективістів…» [52, р.104]. Єпископ Пітерборо  прямо говорив про те, що 

більша частина духовенства голосує за Лейбористську партію. Але його 

публічна підтримка лейбористів була, скоріше, як виняток, серед 
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англокатоликів Східного Мідлендсу [183, р.69]. Тут лейбористи все ще не 

мали серйозного впливу. 

На нашу думку, налагодження тісної співпраці лейбористів із 

Англіканською церквою в цей час було пов’язано з міцними впливами ідей 

християнського соціалізму всередині самої Лейбористської партії. Ф. Д. 

Морріс,  Дж. Ледлоу та Ч. Кінгслі, які вважаються ідеологами 

християнського соціалізму у Великій Британії у середині ХІХ століття, 

вказували на необхідність використання християнських принципів моралі та 

справедливості для вирішення соціальних проблем. Християнські соціалісти 

на межі  ХІХ – ХХ століть намагалися змінити сприйняття Англіканської 

церкви, як представниці суто владної еліти, і стали за словами Ф. Д. Моріса 

«посередниками між молодою Англією середніх і вищих верств населення і 

робітниками» та  намагались звільнити християнство від того, що Моріс 

називав «кастовою мораллю». [187, р.19] 

 Гільдія Св. Метью (заснована англіканським священиком Стюартом 

Хедламом 1877-1909) та Християнській Соціальний Союз (1889 – 1919) були 

християнськими соціалістичними товариствами в Англіканській Церкві. 

Однак, після Першої світової війни Християнський Соціальний Союз, який 

мав ознаки елітарності,  руйнуючи закладену первісну ідею і зміст, занепав. 

Багато його учасників перейшли до нового товариства, яке мало назву 

«Промислове Християнське товариство» (Industrial Christian Fellowship), до 

якого увійшли відомі теоретики Ч. Гор, В. Темпл і Р. Тоуні.  

 Варто підкреслити, що Англіканська Церква одна з перших заснувала 

християнські соціалістичні товариства. Пізніше християнські соціалістичні 

об’єднання з’являються і в інших церквах. Наприклад, Соціалістичне 

Квакерське Товариство (1889), Римо-католицьке Соціалістичне товариство. 

 Треба сказати, ща на відміну від соціалізму, поширеного тоді на 

Європейському континенті, британський соціалізм не мав антирелігійного 

характеру. Відомо, що з часів більшовицького Жовтневого перевороту 1917 

року в Росії, більшість соціалістичних режимів, побудованих на 
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марксистських доктринах, мали яскраво виражений антирелігійний характер. 

Натомість, британський соціалізм, в цілому, зберігав поширену до Першої 

світової війни практику прийнятного ставлення до т. зв. «релігійного 

соціалізму». [227] 

У Великій Британії континентальний (марксистський) соціалізм не 

набув широкого визнання, тому що відверто конфліктував з релігійними 

почуттями більшості робітничого люду та лідерів робітничого руху. [240, р. 

355] Саме тому, для розуміння причин зростання популярності 

лейбористського руху у Великій Британії на поч. ХХ ст. важливо 

враховувати взаємовплив християнства та британського соціалізму.  

Розглядаючи позицію Лейбористської партії щодо «вільних церков», 

необхідно зазначити, що до «вільних церков» або нонконформістів  ми 

відносимо такі протестантські деномінації як методисти, конгрегаціоналісти, 

баптисти, квакери та деякі інші релігійні товариства. Всі вони мали анти 

англіканську позицію, оскільки англіканство асоціювалось з «високою 

церквою» і представництвом привілейованих класів, та активно 

підтримувало Ліберальну партію. 

За статистикою, до 20-х рр. ХХ століття приблизно 60 відсотків 

населення Англії та Уельсу були англіканцями, тобто вінчались і хрестили 

своїх дітей в англіканських храмах, відвідували богослужіння. Близько 15 

відсотків були членами  «вільних церков» і 5 відсотків католиками. Більше 15 

відсотків громадян Англії та Уельсу байдуже ставилися до релігії і церкву не 

відвідували [83, р. 216].  

Цікавим є той факт, що по завершенню Першої світової війни зросла 

кількість пастирів «вільних церков», які, подібно до своїх колег із 

Англіканської церкви усвідомили соціальну відповідальність церкви перед 

незаможними верствами суспільства. Так звані «контужені падре», які 

пройшли всі труднощі війни разом зі своїми прихожанами чи тими 

християнами, які зазвичай церкву не відвідували, змогли налагодити з ними 
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тісні стосунки і намагалися звільнити церкву від зайвої респектабельності і 

снобізму. [262, р. 31] 

Фахівець з історії церкви і її відносин з робітничим класом, Кеннет 

Інгліс  зазначає, що робітничий клас в середині ХІХ століття майже не 

відвідував церкви. Найменше відвідували церкву в Лондоні та інших великих 

промислових містах, таких як Бредфорд та Лідс  [187, р.1] Саме в Лондоні 

соціалістичний робітничий рух був найбільш секулярним. Це пояснюється 

тим, що велике місто, на противагу релігійним нормам, пропонувало широку 

палітру розваг. У вільний від роботи час перед робітниками стояв вибір, чи 

піти до церкви, чи в інший спосіб провести своє, і без того нетривале в часі 

дозвілля. В умовах швидкої індустріалізації, виходячи із виробничих потреб, 

та через відсутність регулювання тривалості робочого дня/тижня і контролю 

над ними, частина робітників взагалі змушена була працювати в нічні зміни, 

що ускладнювало їм відвідини церкви. Також, в середовищі робітників 

гостро стояло питання із вживанням алкоголю і азартними іграми, що 

традиційно засуджувалося церквою. З огляду на це, кожна із зазначених 

церковних організацій намагалася не тільки долучалася до вирішення 

соціальних проблем робітничого люду, але ще й в різний спосіб зацікавити 

робітників  відвідувати заходи із релігійним спрямуванням. Для цього 

використовувались різні методи, подекуди суперечливі, які мали 

неоднозначний ефект. Так, поряд із організацією т.зв. «какао-клубів», 

товариств стриманості, з’явився рух за скасування недільного кіно.  Дуже 

часто місця для проведення дозвілля, такі, як театр і кіно, використовувалися 

для проведення заходів на християнську тематику. Здається, головним 

фактором, чому з’явилося багато сект і Англіканська церква, не дивлячись, 

на свій національний статус, не була популярна серед робітників, це те, що 

Англіканська церква, в більшості випадків захищала інтереси заможніших 

власників, ніж робітників. 

В сільській місцевості, вплив церкви зберігався набагато більше, 

оскільки там фактично були відсутні місця для альтернативного відвідинам 
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церкви дозвілля. Проте переїжджаючи до міста в пошуках заробітку, 

учорашні мешканці сіл опинялися в новому середовищі, в якому ставало 

можливим порушення притаманної їм традиції недільного відвідування 

церкви. Цю проблему чітко розуміли не тільки представники церков, але і 

впливові політики Лейбористської партії. Вони традиційно використовували 

недільні служби для зустрічі із потенційним електоратом, спілкуючись на 

різні наболілі теми. [83, р. 210] 

Так, у Бредфорді було запроваджено «Індустріальну неділю». Схожі 

події відбувалися і в Глосестері. В Кардіфі, наприклад, однією з важливих 

ознак діяльності Лейбористської партії  були добре відвідувані конференції,  

де з 1921 р. з’явився Церковно-трудовий комітет, очолений вікарієм Кардіфа. 

Можна відмітити важливу підтримку Лейбористської партії близько 500-ми 

кліриками Англіканської церкви та церквами Шотландії та Уельсу. Як, 

зазначав Архієпископ Ланг, така підтримка партії церквою була одна з 

найбільш значущих подій у післявоєнній історії. [183, р. 69]  

Такі священики Англіканської церкви як В. Темпл (єпископ 

Манчестера з 1921 р., архієпископ з 1942 р.,) В. Гор (єпископ Оксфорду до 

1919 р.), архієпископ Ланг,Ф.Т. Вудс (єпископ Петерборо), Дж. Кемпторн 

(єпископ Лічфілда), Дж. Вотс-Дічфілд (єпископ Челмсфорда), Кіріл Гарбет 

(єпископ Соусварк, пізніше Вінчестера), архієпископ Девідсон позитивно 

ставилися до Лейбористської партії.  [197, р. 3] 

Для лейбористів особливо вагомою була підтримка церкви у сільській 

місцевості. Тут необхідно наголосити, що до 1926 року лейбористи не мали 

офіційної програми, яка б враховували інтереси фермерів та сільських 

робітників. [140, c. 86] Саме тому тамтешні партійні осередки високо 

цінували підтримку приходських священників для зміцнення авторитету 

лейбористів серед сільського населення країни. Можна навести приклад 

позитивного ставлення англіканських священиків Кенона Ф. Л. Доналдсона 

та Дж. М. Девідсона до Лейбористської партії, це було дуже важливим з 
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огляду на підтримку, яку лейбористи отримали від населення в районі 

фермерських поселень Пітерборо. [183, р.71]  

Таким чином, можна стверджувати, що поєднання християнських принципів 

і соціалістичного вчення, на думку тогочасних священиків, сприяла тому, що 

вони починали вступати до лав Лейбористської партії, а це, в свою чергу, 

впливало і на визначення електоральних уподобань місцевого населення,  на 

користь лейбористів. 

Відносини між лейбористським рухом і Церквою Англії у повоєнні 

роки пов’язані з діяльністю руху «за Життя і Свободу» заснованого Віл’ямом 

Темплом, Альбертом Менсбриджем, Х. Р. Л. Шепардом та іншими 

англіканцями, багато з яких були капеланами у військових частинах під час 

Першої Світової війни. Р. Тоуні та В. Темпл, які у 1918 р. вступили до лав 

Лейбористської партії були ідейними натхненниками соціальних і моральних 

реформ, які проводились у партії. У майбутньому В. Темпл, (архієпископ 

Кентерберійський (1942-1944) був змушений залишити партію у 1921 р. у 

зв’язку з тим, що його було призначено єпископом Манчестера, а єпископ 

має бути офіційно безпартійний, проте це не заважало йому, по можливості, 

підтримувати партію [197, p.17]. 

 Рух «за Життя і Свободу» посилився в 20-х рр. ХХ ст. Найбільш 

значущим у його діяльності слід відзначити проведення міжконфесійної 

конференції з Християнської політики, Економіки, Громадянської позиції у 

Бірмінгемі у квітні 1924р.  По суті це було об’єднання християнських 

соціалістів, освічених педагогів-теоретиків і екуменістів. В подальшому це 

об’єднання позитивно впливало на міжконфесійний діалог, сприяло 

організації конференцій, видавало велику кількість літератури та 

підтримувало подальші дослідження морально-етичного характеру [197, р. 

20]. Підготовка до цієї конференції розпочалася ще з 1921 р., коли було 

створено 12 комісій, які розіслали біля 200 тис. опитувальних листів щоб 

з’ясувати загальну думку з приводу таких питань як розлучення, контроль 

над народжуваністю, тверезість і пацифізм і підготували звіти за 
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результатами отриманих відповідей. Конференція зібрала біля 1500 

делегатів, які представляли майже всі деномінації у Великій Британії. 

Отримані результати опитування було проаналізовано і знайшло 

відображення у звітах, які було представлено під час конференції. Таким 

чином, соціальний критицизм, який накопичувався протягом останньої чверті 

ХІХ поч. - ХХ ст. відобразився у звітах і набув широкого розголосу [156, 

p.22]. 

 Слід відзначити, що завдяки організації цієї конференції в Англії в 20-

х рр. ХХ ст., В. Темпл став лідером  руху «соціального євангелія» в 

Англіканській церкві. Тобто, дотримання євангельських принципів 

змушувало не бути байдужими до «соціальної нерівності» і боротися з 

бідністю населення шляхом надання освіти і виховання, покращення 

моральних і матеріальних умов життя і праці, передачі досвіду мирного 

відстоювання  суспільних вимог.  Вільям Темпл обіймав посаду архієпископа 

Йорського з 1929 по 1942 рр. Завдяки його діяльності Церква Англії зіграла 

позитивну роль в подоланні впливів фашистських організацій в Британії та 

підготовці суспільства до реформ, які були впроваджено лейбористськими 

урядами на чолі з Клементом Етлі після Другої світової війни [83, c. 239].  

Необхідно зазначити, що представники Англіканської церкви постійно 

надавали агітаційну підтримку Лейбористській партії. Зокрема, настоятель 

Абердінського собору в Лондоні, дозволив розвісити передвиборчі плакати 

партії. [83, c. 239]А ті священики, які не мали лейбористських кандидатів у 

своїх виборчих округах підтримували Лейбористську партію листами та 

статтями в пресі. [52, р.104]  Тут, варто згадати лист Дж. Рамзі Макдональда 

до священика Англіканської церкви Конрада Ноеля про те, що він (Дж. Рамзі 

Макдональд), без сумніву, визнавав велику підтримку, яку надали 

священики, які з симпатією ставилися до соціалізму, під час виборів. [52, 

р.106]  

Таким чином, зміна позиції церкви по відношенню до бідних, що було 

важливо не тільки нагодувати, а допомогти покращити умови, тобто  усувати 
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витоки цієї бідності і вирішувати питання як можна покращити становище і 

захистити права бідного робітничого населення країни. Можна припустити, 

що серед таких «засобів покращення» (засобів вирішення соціальної 

нерівності) була діяльність Лейбористської партії. Тому в деяких випадках 

англіканські священики вступали в партію самі і закликали свою паству до 

таких дій. До того ж виборча реформа 1918 р. якісно змінила загальний 

електорат у Великій Британії, майже в тричі, при тому, збільшуючи його 

кількість. І ті, хто отримав право голосу, а серед них з’явилося багато 

робітників (включаючи жінок від 30 років) мали відповідально ставитися до 

свого волевиявлення, а отже, отримували поради щодо волевиявлення і від 

церкви. Разом з тим, і саме партійне керівництво, (спочатку в особі  Кейра 

Харді, а пізніше Джеймса Рамзі Макдональда та Артура Хендерсона) були 

прибічниками християнського соціалізму, тому розуміння християнських 

цінностей серед  окремих представників англіканського духовенства і 

лейбористських лідерів робило їх союзниками у боротьбі з соціально-

економічними проблемами і підштовхувало до співпраці.  

Але поступово відносини між Англіканською Церквою і 

Лейбористською партією змінюються у напрямку непорозуміння. Пік 

загострення відносин між партією і  церквою припав на той час, коли уряд 

Дж. Р. Макдональда відмовився визнавати факт гоніння християн 

більшовиками в СРСР в 20-х роках. А після загальнонаціонального страйку 

травня 1926 р. ці взаємини ще більш ускладнилися [183, р.69]. В. Темпл 

закликав до мирного вирішення конфлікту, проте в церковних колах були 

побоювання, що соціалістичний рух може набути революційного і 

антиклерикального характеру. 

Важливим моментом, який вплинув на зміцнення позицій 

Лейбористської партії 20-х рр. ХХ ст. стало те, що у британському 

суспільстві відбувалося зменшення впливу Ліберальної партії, традиційного 

союзника нонконформістських («вільних») церков. А лейбористи, в свою 

чергу, збільшували кількість своїх індивідуальних і корпоративних членів. 
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Лейбористська партія змогла стати партією національного рівня і протягом 

останніх 100 років була і понині лишається головним конкурентом 

Консервативної партії. Представлена великою кількістю асоційованих членів, 

тред-юніонів, соціалістичних товариств, молодіжних і жіночих рухів, партія 

намагалася на початку ХХ ст. зберегти і посилити свої позиції, активно 

розширюючи свій електорат. Шукаючи шляхи впливу на виборця, партія 

просто не могла не враховувати особливості релігійної ситуації в країні.  

Тут слід згадати про вплив нонконформізма на Лейбористську партію. 

Необхідно звернути увагу на те, що вони отримали назву «нонконформісти», 

за те, що в ХVII ст. не підтвердили свою приналежність державній 

Англіканській церкві. Через це нонконформісти, діссентери або 

представники так званих «вільних церков» були позбавлені громадянських і 

політичних прав. До останніх з 1785 р. відносять і методистів.  

Необхідно вернути увагу на те, що  із середовища нонконформістів 

вийшло чимало майбутніх партійних лідерів. Такі відомі лейбористи, члени 

Лейбористських урядів, як А. Гендерсон, Ф. Сноуден та А.В. Александр були 

членами «вільних церков». Джеймс Рамзі Макдональд, перший Прем’єр 

міністр від Лейбористської партії наголошував що нонконформізм, «готує 

наших ораторів з їх кафедр і моделює наших відданих працівників в їх 

недільних школах» [174, р. 205] Артур Гендерсон, лідер партії і член 

лейбористських урядів (методист) писав у 1929 р.:«Це беззаперечний факт, 

що більшість членів Парламенту від Лейбористської партії за останні 25 

років досягли успіху в сфері своєї діяльності, завдяки досвіду, який вони 

отримали в недільних школах, на біблейських курсах,  в товариствах 

стриманості чи за проповідницькою кафедрою.»  [174, р. 212]. Тобто, ми 

бачимо, що партійні керівники Лейбористської партії були не 

ортодоксальними християнами, а виховувалися і сформувалися, як політичні 

лідери, під впливом «вільних церков». 

Пітер Каттерал надає статистичні дані про релігійне виховання 

провідних членів партії міжвоєнної пори, які підтверджують висновок про 
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зв’язок лейбористських лідерів з церквою. Він стверджує, що близько 

половини членів Парламенту від Англії і Шотландії були нонконформістами 

і тільки 10% нерелігійні. [174, р. 213] 

Таким чином, кількість індивідуальних нонконформістів, які були 

активними і впливали на партію міжвоєнного періоду була значною. При 

цьому депутати-лейбористи, «члени вільних церков», зробили важливий 

внесок в розвиток і ідеали Лейбористської партії. Але все ж таки, треба 

визнати, що нонконформізм на поч. ХХ ст.. більше асоціювався з 

лібералізмом. Пізніше, молодше покоління лібералів почне орієнтуватися на 

Лейбористську партію. Але після завершення Першої світової війни ситуація 

була такою, що в ареалі проживання зі значним переважанням віруючих 

«вільних церков», лише одна з трьох нонконформістських каплиць 

підтримувала лейбористів,  [174, c. 218]. Більшу підтримку лейбористам 

надавали Квакери, завдяки пацифістській позиції, яку обстоювали 

лейбористські лідери протягом Першої світової війни [174, c. 218]. 

Підраховано, що на 1926 р. близько половини квакерів голосували за 

лейбористів [174, c. 218]. Але їх релігійна група була мало чисельною і 

суттєво не впливала на політичний вибір робітників найманої праці. 

Треба сказати, що священики нонконформістських церков, також, 

надавали агітаційну підтримку Лейбористській партії під час зустрічей з 

членами церкви. Зокрема, в Кінгсвей Холлі нонконформістський 

проповідник доктор Кліффорд організував зібрання в підтримку програми 

Лейбористської партії [261, р. 479]. Статистичні дані про географічне 

розподілення нонконформізму у 1922 р. згідно з кількістю місць, отриманими 

лейбористами в Парламенті, свідчать про те, що там де виборці були 

переважно нонконформістами, лейбористи мали меншу кількість мандатів у 

порівнянні з лібералами. Натомість, лейбористи мали кращі результати там, 

де нонконформізм був найменш поширеним. [164, р. 678] Тому можна 

зробити висновок, що суттєвої електоральної підтримки нонконформізм 

лейбористам не надав, його головним внеском в успіхи Лейбористської партії 
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було надання успішних кандидатів і церковне виховання провідних діячів 

лейбористського руху міжвоєнного періоду. 

 

4.2. Лейбористи і Римо-католицька церква. 

Розглядаючи відносини Лейбористської партії з християнськими 

церквами треба відзначити і налагодження зв’язків з Римо-католицькою 

Церквою. У Великій Британії Римо-Католицька церква була представлена 

трьома групами. До першої відносять традиційні (recusant) католицькі 

родини. Другу групу представляють ірландські переселенці та їх нащадки, 

яки осідали  в таких містах як Лондон, Ліверпуль, в так званих «бавовняних» 

і портових містах. Третя складова, це католики, які перейшли з Англіканської 

церкви. 

Важливо, що Католицька громада, була представлена майже у всіх 

соціальних верствах суспільства, але переважна більшість з них були 

ірландськими переселенцями та їх нащадками. Для католицької церкви 

післявоєнний період став часом, коли на фоні зменшення кількості віруючих 

інших церков, чисельність католицької громади в країні зростала. Це 

відбувалося, як внаслідок продовження імміграції, так і внаслідок змін в 

самій церкві [219, р.166]. 

На кінець ХІХ ст. кількість католиків в Англії та Уельсі коливалась від 

1 млн. майже до 1,7 млн. осіб. [187, р.173] Якби не загальна тенденція 

зменшення релігійності, чисельні показники, на наш погляд, могли б бути ще 

вищими. Особливої уваги у досліджуваємий період заслуговує діяльність 

таких ірландських лідерів, як Емет Ларкін і Дж. Конноллі (народилися 

відповідно в Ліверпулі і Единбурзі), які зробили свій внесок у зростання 

популярності Лейбористської партії серед ірландців. Е.Ларкін у 1913 р. 

стверджував, що не між релігією католицької церкви і марксизмом не має 

конфлікту. Він стверджував, що одночасно є соціалістом, націоналістом і 

католиком та не бачив в цьому нічого суперечливого. Дж. Конноллі, в свою 

чергу, був засновником Католицького Cоціалістичного Tовариства (КСТ) в 
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Глазго. Представниками цього товарства були, також, Джон і Патрік Уітлі, 

Стефан Пульман, Уільям Реган, серед партнерів Патрік Долан, Вільям 

Галахер і священик єпископальної церкви Ф. С. Янг. Починаючи з 15 чоловік 

відвідувачів, пізніше аудиторія збільшилась до 200 осіб. Але діяльність цього 

товариства була піддана гострій критиці з боку “Catholic Glasgow Observer” 

(Католицький Спостерігач Глазго), у друкованому органі іншого товариства 

«Католицького Товариства Правди» (членами цього товариства були Гіларі 

Белок, ієз. Отець Ештон, священик з громади Дж. Уітлі, отець О. Брайн та ін.) 

Але ідейні засади Католицького Соціалістичного Товариства вдало захистив 

Дж. Уітлі у памфлеті «Католицький робітник» у 1909 р. До цієї тематики  

Дж. Уітлі звертався і раніше. В його листі-зверненні «Голос католика на 

захист соціалізму» опублікованому в 1906 р. містилась різка критика 

тогочасної капіталістичної системи, наголошувалось на тому, що «ця система 

вже давно забула про те, що означає християнська любов до ближнього.» 

[132, c. 257]. Такі виступи спровокували різку критику частини католицького 

духовенства і суттєво погіршили відносини самого Дж.Уітлі з місцевим 

католицьким духовенством і паствою. Але діяльність Дж. Уітлі і його 

організації допомогла лейбористам заручитися підтримкою ірландців-

католиків на Заході Шотландії завдяки тому, що Уітлі намагався переконати 

останніх в тому, що обіцянки самоврядування (гомруля) для Ірландії не 

покращать їх життя в шотландських нетрях. Тому він закликав їх 

переглянути своє відношення до Ліберальної партії, і сам вступив у 1906 р. 

до лав Незалежної Робітничої партії (НРП), яка представляла «ліве крило» 

Лейбористської партії [171, c. 257]. Дж. Уітлі сприймався, як прихильник 

лівої ідеології, але не марксистської. В. Галахер описував його  як 

«правдивого, щирого соціаліста, але без будь якого розуміння марксизму». 

Цікаво, що Троцький згадував Дж.Уітлі і казав, що «він не тільки соціаліст, 

але і католик, точніше католик, і тільки потім соціаліст.» [171, p.221]. 

Слід нагадати, що на соціалістичні погляди католика і ірландського 

націоналіста Дж.Уітлі вплинула книга проф. Ф. Нітті «Католицький 
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соціалізм», а також праці британського соціаліста Р. Блечфорда «Весела 

Англія»  і «Британія для британців», які були за словами того ж Дж. Уітлі 

«підручником по соціалізму» для багатьох лейбористів того покоління. [132, 

c. 257]. 

Якщо говорити про Дж. Конноллі, то він був більшим теоретиком. У 

своєму есе 1910 р. «Лейбористи, націоналісти, релігія» він намагається 

розкрити взаємозалежність католицизму і соціалізму. Можна погодитись з 

думкою вченого Дж. П. Дойля, про те, що саме з  Дж. Конноллі 

розпочинається позитивне сприйняття католиками соціалізму і висновком 

про те, що саме Дж. Конноллі був найбільшим апологетом Католицької 

церкви з часів індустріальної революції [171, p. 221]. Але треба дати 

уточнення, щодо позиції Дж. Коноллі по відношенню до католицької церкви. 

Він вважав, що церква повинна лише опікуватися духовним станом людини, і 

не нав’язувати політичні уподобання чи дії в інтересах імперії, що видно з 

його вищезазначеного есе [26]. 

Також, з протистоянням церковників зіштовхнулися члени іншого 

Католицького Соціалістичного товариства в Лідсі, яке очолював католик 

Генрі Сомервіль. Твердо сподіваючись на те, що соціалізм переможе, Г. 

Сомервіль вважав, що церкві необхідно переходити на бік переможця [171, 

p.221]. З попередженнями  щодо «нехристиянської і некатолицької роботи» 

товариства звернувся єпископ В. Гордон з м. Лідс. В своєму пасторалі від 20 

червня 1909 р. він застерігав, «якщо вони продовжуватимуть свою діяльність, 

йому прийдеться урочисто, публічно і категорично відреагувати,  аж до 

заборони або розпуску товариства.» І хоча товариство було розпущено, 

католицька соціалістична традиція в Лідсі збереглась [171, p. 222]. 

За статистичними даними на 1918 р. у Великій Британії проживало 2,5 

млн. католиків, переважна більшість з яких належали до робітників найманої 

праці [219, p. 165]. Як правило,  ці робітники були ірландського походження і 

не мали необхідної приватної власності чи резидентських прав для 

отримання права голосу. Крім того, мовний і релігійний бар’єри гальмували 
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їхню політичну активність. Але поступово кількість католиків у країні 

збільшується. На кінець 20-х рр. ХХ ст. їх було вже близько 8,5 млн. Якщо 

брати загальну кількістю населення, а це було близько 45 млн., то католицька 

громада становила трохи менше ніж один до п’яти [219, р.166]. На 

загальному фоні це вже була така кількість потенційних виборців, за голоси 

яких слід було вести боротьбу. 

Разом з тим, необхідно зазначити, що були регіони, де місцева 

католицька громада мала набагато більшу концентрацію. Тільки Ланкашир 

мав близько 900 тис. католиків. Такі міста, як Лондон, Лідс, Тайнсайд і 

Бірмінгем, також,  мали значні католицькі громади.  І хоча католики не мали 

таких організацій як гільдія Св. Метью (1877-1909) та Християнський 

соціалістичний союз (1889-1919) в Англіканській церкві, проте варто згадати 

Католицькі Соціалістичні товариства в  містах Глазго та Лідс, які своєю 

діяльністю поступово сприяли поширенню соціалістичних поглядів і 

зміцненню позицій лейбористів серед католиків. Головним завданням, яке 

постало перед католицько-соціалістичним рухом на той період, це став 

розвиток соціального католицизму, який був би в гармонії з релігійними і 

політичними поглядами, а також мав би послаблювати секуляристські 

тенденції в робітничому русі. До того ж, і саме католицьке духовенство по 

різному ставилося до  соціалізму і, в тому числі, до Лейбористської партії. 

Але поступово сприятливе ставлення Католицької Соціальної гільдії і 

таких  представників католицького духовенства, як єпископа Френсіса 

Кіттінга з Норгемптона (пізніше архієпископа Ліверпуля), монсеньйора Генрі 

Паркінсона (ректора католицького коледжу в Оскоті), домініканського 

священика отця Вінсента Макнаба і єзуїта отця Чарльза Плетера допомогло 

зробити соціалізм і лейборизм більш зрозумілими для католиків у Великій 

Британії.  

Важливу роль в ранньому періоді діяльності НРП і Соціал-

демократичної Федерації відігравали Джон Лістер з Шібден Холлу, округ 

Галіфакс, що займав високі пости в НРП та Джеймс Секстон і Джеймс 
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О’Греді, які послідовно виступали проти секуляристської освітньої політики 

в профспілках і партійних конференціях лейбористів.  

Разом з тим були і такі представники католицького духовенства, які не 

підтримували зацікавленість своєї пастви  соціалізмом і лейборизмом. Була  

навіть спроба створення католицької партії. У 1918 році Томас Ф. Бернс, 

організаційний секретар Федерації Солфордської діоцезії, приїхав в Лідс, 

щоб відкрити філію Католицької трейд-юніоністської конференції, а також 

боротися проти соціалістичної конституції Лейбористської партії. Слід 

сказати, що тільки тридцять чоловік брали участь у засіданні, з яких 

двадцять, на чолі з місіс Куінн, секретарем Союзу швачок, заявили, що вони 

є католицькими соціалістами і можуть скористатися формулою пункт IV 

Лейбористської партійної конституції (щоб вступити до партії), тому 

залишили захід Т.Ф. Бернса [171, p.222]. 

У ситуації, що склалася, Томас Ф. Бернс вирішує створити Центральну 

лейбористську партію. Це був альтернативний варіант лейбористської партії 

для вірян-католиків, хоча партія і проголошувала, що приймає членів 

«незалежно від віросповідання, статі або класу». Ця організація нібито 

однаково виступала проти «капіталістичних і соціалістичних ексцесів» і 

прагнула «захищати права робітників християнсько-демократичним шляхом» 

[171, p.223]. 

Пізніше, в 1923 р., Томас Бернс усвідомив, що треба відмовитися від 

ідеї створення католицької партії, що він і оголосив на зустрічі Конфедерації 

в м. Бірмінгем в 1923 р. відкидаючи ідею католицької або Християнсько-

демократичної партії як "непрактичну на даний момент". На цій же 

конференції пані Харфорд Хьюїтт з Ліги католицьких жінок у своїй промові 

сказала: «Тут я радила би відмовитися від мрії про католицьку партію. В 

Англії це неможливо і не бажано.» [171, p.223]. На нашу думку Бернс 

відмовився від ідеї створення католицької партії, адже більшість населення в 

країні були протестантами. Окрім спогадів релігійної ворожнечі між 

католиками і протестантами у Великій Британії, до іммігрантів з Ірландії  
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вороже ставилися ще й тому, що їх сприймали як конкурентів у 

працевлаштуванні. В умовах безробіття це питання стояло дуже гостро. 

Окрім згаданих причин, треба сказати, що для створення католицької партії в 

її рядах не вистачало харизматичного лідера, який би гідно міг конкурувати з 

лейбористами Дж. К. Харді чи Дж. Р. Макдональдом. 

І хоча утворення Центральної Лейбористської Партії отримало 

схвалення єпископа Солфорда Казартеллі, однак більшість єпископів  були 

стурбовані наслідками виникнення такої партії.  І дійсно, голова англійської 

католицької церкви з 1903 по 1935 рр., архієпископ Вестмінстерський 

Кардинал Френсіс Борн (Bourne) та більшість його єпископів, добре знали, 

що повна емансипація католиків ще не досягнута в Британії. Архієпископ був 

занепокоєний тим, що окрема католицька партія буде підживлювати 

упередження протестантської більшості. Крім того, католицьке духовенство 

хотіло зберегти вигляд політичної неупередженості, щоб не відштовхнути 

вірян через розходження в політичних уподобаннях. [219, p.167] 

Саме посилення позицій Лейбористської партії починає суттєво 

впливати на стратегію католицької церкви. Так, британський дослідник Неіл 

Ріддель наводить уривок з листа радника кардиналу Френсісу Борне: « Я 

боюся, що ця Солфордська Федерація ... веде нас до катастрофічної війни з 

Лейбористською партією, до якої належать сім десятих наших людей ... Це 

буде означати, що католицька робоча людина матиме антагонізм між її 

релігією та її політичними і професійними інтересами і симпатіями, що 

позначиться на вірі та відчуженні від неї, або на  позиції людини в 

профспілці, адже вона буде піддана остракізму. Також, у зв’язку з цим, люди 

почнуть засуджувати один одного, адже ставлення колег по роботі може бути 

нелояльним ( якщо вони будуть виступати проти Лейбористської партії – 

О.Б.).» [219, p.170]. 

З цього листа ми бачимо, що активна діяльність Томаса Ф. Бернса з 

Солфордської федерації католиків, змушувала керівництво католицької 

церкви піклуватися про збереження гарного іміджу церкви. Адже, 
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формування Центральної лейбористської партії з Т. Ф. Бернсом на чолі, 

могло розглядатися як протидія партії лейбористів, які мали багато 

прихильників серед католицького робітництва, а це в свою чергу, могло 

спровокувати відтік тих віруючих, для яких політичні погляди мали більш 

важливе значення. Крім того, ієрархи боялися, що такі дії церкви 

спровокують антикатолицькі настрої, через упереджене ставлення 

некатолицької громадськості, до всього католицького, як до ворожого чи 

антипатріотичного. Тому церква докладала чимало зусиль, щоб підтвердити 

свою відданість державі і уряду. Таку позицію католицької церкви 

підтверджує той факт, що під час Загальнонаціонального страйку 1926р., 

церковники засудили страйкарів, як таких, що не підкорюються вищій владі, 

а значить і Богу. Засудивши страйк, католицька ієрархія, таким чином, 

ризикувала відштовхнути від себе тих робітників, які підтримали страйк. 

Враховуючи складність ситуації католицькі соціалісти врешті-решт 

відмовились від ідеї створення Католицької партії у Великій Британії. Це 

сталося, як через можливість втрати своїх віруючих в результаті більшої 

популярності лейбористів, так і через те, що в протестантській країні, 

існування католицької партії могло породити багато протиріч.  

Відносини між Лейбористською партією і католицькою церквою на 

поч. ХХ ст. можна сказати мали конкуруючий характер. Католицькі ієрархи 

мирилися з популярністю Лейбористської партії серед віруючих за для їх 

збереження в лоні церкви. В свою чергу, Лейбористська партія робила все 

для того можливе, щоб стримувати своє ліве крило і  намагалася не 

проводити, по можливості, такої політики, яка б суперечила інтересам 

католиків та могла б спровокувати втрату їх голосів.  

Необхідно наголосити, що Католицька церква бачила Лейбористську 

партію, як конкурента, адже соціалізм сприймався нею, як нова релігія. 

Партія мала створити форму «неба на землі». Слід сказати, що біблійна 

фразеологія часто,слід сказати, використовувалась лейбористами, і це  мало 

успіхи в середовищі віруючих. Так один з католиків-лаборитів в 1919р. 
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висловлював свої думки про те, що ідеали лейбористів «ґрунтуються на 

ідеалах, які розділяє церква…Такі люди як Ленсбері і Клайнс шанують 

Святого Франциска і намагаються в умовах ХХ ст. полегшити тягар 

робітників.» [219, p.169]. Це говорить про те, що віряни бачили багато 

спільного в діяльності церкви і програмі Лейбористської партії. 

Поступово Лейбористська партія здобула схвалення католицького 

кліру. Ще в 1913 році Архієпископ Ліверпульський Уайтсайд благословив 

соціалізм в обгрунуванні (бренд) Філіпа Сноудена, а під час «прориву» на 

виборах 1918 року він сказав про лейбористів: «Ми мусимо почекати доки 

Рим висловить своє рішення, тоді ми будемо знати, що робити (схвально 

ставиться до лейбористів чи ні – О.Б.). Церква дозволяє їм діяти вільно; доки 

Церква не забороняє їх, нехай (лейбористи) працюють» [171, p.223]. Єпископ 

Кітінг сказав у 1919 році, що навіть якщо лейборизм лежить під контролем 

соціалістичної виконавчої влади, католики повинні очищувати, а не залишати 

партію [171, p.223]. В 1924 році, протягом каденції першого лейбористського 

уряду, кардинал Борн в інтерв'ю Датській газеті висловив думку про те, що 

«наша Лейбористська партія не має нічого у своїй програмі, що загрожувало 

б релігії. Звичайно, серед її членів є екстремісти, але як партія вона не має 

нічого спільного з соціалістами з континенту. Містер  Дж. Рамзі Макдональд 

не є ні матеріалістом, ні марксистом…». Кардинал додав, що в деяких 

аспектах партія наближалася до католицької соціальної доктрини.» [171, p. 

224]. Можна сказати, що Лейборизм нарешті став прийнятним для церкви, 

саме тому, що партія була в основному реформаторською, а не 

революційною. Таким чином, на кінець Першої світової війни католицьке 

духовенство змогло переконатися в тому, що Лейбористська партія, 

незважаючи на перебування соціалістів в її лавах, не була, по своїй суті, 

соціалістичною партією такого типу, яку засуджувала енцикліка папи Рерум 

Новарум (Rerum Novarum). Церква переконалася в тому, що партія була 

створена для того, щоб представляти інтереси профспілок в британському 

Парламенті. Однак, цей компроміс з боку церкви,  який дозволив ій, не 
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відштовхувати робітників-католиків і враховувати ситуацію, що склалася на 

поч. ХХ ст. зіткнувся з певними складнощами і необхідністю ревізії  своєї 

ідеології в результаті  подій 1917 р. в Росії та формальним прийняттям 

соціалізму в лейбористській конституції 1918 р. «Лейбористи і новий 

соціальний лад» (“Labour and the New social order”) [165, p.65]. Це 

спричинило нову хвилю обговорення питання сумісності католицизму і 

лейборизму чи соціалізму. Щоб проілюструвати дане співвідношення 

католицизму і лейборизму необхідно розглянути запропоновану Нейлом 

Рідделлем серію опитувань, які містяться в католицькому віснику “Catholic 

Herald” (Католицький Вісник) за 1926-1927 рр. Було поставлено питання: чи 

можуть комфортно співіснувати лейборизм і католицизм. Відповіді яскраво 

ілюструють різноманітність тогочасних думок щодо вищезазначеного 

питання. Проаналізувавши відповіді, Н. Ріддель виділяє три основні групи 

опитуваних. До першої  можна віднести тих, хто сприятливо ставився до 

партії і вважав її програму і політику цілком прийнятною для вірян-

католиків. До другої  групи було віднесено тих, хто в цілому мав позитивне 

ставлення до партії, але деякі аспекти ними сприймалися негативно. Третю 

групу склали ті, хто критично ставився до партії з самого початку, але мав 

сподівання, що вона, в решті-решт, покращить умови їх життя. 

Аналіз показує те, що ті, хто вірив, в те, що лейборизм і католицизм 

можуть співіснувати, в основному були членами Лейбористської партії або 

представляли тред-юніони і загалом сприятливо ставились до програми 

робітничого руху. Альфред Глінн, який був виконавчим членом профспілки і 

місцевої партії в Стокпорті, категорично заявляв, що партія, як орган ніколи 

не ображала його релігійні почуття і не могла нести відповідальність за 

думки деяких осіб. Дж. Харріс з Кардіффа вважав, що соціалізм є 

«дотриманням морального закону Бога» і що майбутній лейбористський уряд 

знищить всю існуючу дискримінацію католиків і встановить католицькі 

школи на рівні з державними школами. Дж. Карберрі, член Національної 

спілки залізничників був переконаний, що «ми, католицькі працівники, 
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маємо більше подякувати  Дж. Томасу і таким як він, ніж католикам-

капіталістам».  Для цих респондентів створення католицької партії була б 

небажаним, адже вони підтримували лейбористів. 

 Друга група складалася з тих, хто був стурбований політикою 

Лейбористської партії в галузі освіти (особливо її секуляризацією), заходами 

запровадження спрощеної процедури розлучення (в цивільному кодексі) та 

питанням розповсюдження інформації стосовно контролю над 

народжуваністю. Крім того, їх турбувало поширення комуністичної ідеології 

та її можливий вплив на політику Лейбористської партії. Вони вважали,  що 

необхідно заохочувати більшу кількість католиків вступати до профспілок і 

партії, задля очищення її з середини та прикладати максимум зусиль щоб 

блокувати прийняття партією рішень, які б суперечили віровченню церкви у 

вищезазначених питаннях. Джон Гальхоулі коментуючи цю точку зору, 

стверджував, що надто багато католицьких прихильників були апатичними, а 

повинні бути більш активними. Як і  католицька ієрархія, ця група вважала, 

що окрема католицька партія була б недоцільною. Вони побоювалися, що 

така організація буде підживлювати анти католицизм. За словами Гальхоулі, 

«католики ще повинні пам'ятати, що вони живуть у країні, яка історична була 

некатолицькою».  

Третя група складалася з тих, хто вважав, що лейборизм і католицизм 

не можуть бути сумісними і що католики не мали іншого виходу, окрім як 

припинити підтримку лейбористів, тому, що  тіякі суттєво ображали їхні 

релігійні почуття. Тому і відстоювали точку зору, де пропонувалося створити 

власні політичні та профспілкові організації. До цієї групи входили багато 

тих, хто раніше був активним у своїй підтримці  Лейбористської партії. Один 

з таких, Е. М’Каб писав: « Я твердо переконаний, що деякі з Лейбористської 

партії залишились без підтримки більшості активних чоловіків і жінок 

католиків-лейбористів. Лейбористська партія нагадує мені страуса, який 

ховає голову в пісок, але якщо всі зацікавлені католики подивляться на тіло, 



 153 

вони знайдуть багато пір’я, яке є одночасно і непристойним і неприйнятним 

для всіх праведних і мислячих католиків.» [219, p.175]. 

 Це говорить про те, що респонденти цієї групи були невдоволені тим, 

що Лейбористська партія не виконала свої передвиборні обіцянки (1923р.) та 

їх власні очікування не пов’язані з діяльністю лейбористів не виправдалися. 

Якщо спочатку  ці католики сподівались на перегляд та пом’якшення таких 

гострих питань, як секуляризація освіти, шлюб тощо, то відтепер навпаки ці 

питання ще більше загострились, що спричинило розчарування цієї групи 

опитуваних. 

Наведені приклади відображають реакцію католиків на політику партії, 

яка була для них не прийнятною. Особливо гостро почала критикуватися 

Незалежна Робітнича Партія (НРП) під керівництвом Джеймса Макстона ( 

сприймалась як крайньо ліва гілка Лейбористської партії) [219, p.175]. Крім 

того, необхідно згадати, що відносини між лейбористами і католицькою 

церквою відчутно загострились в результаті політики партії з приводу 

налагодження відносини з СРСР, реформи в галузі освіти і витрат на 

утримання шкіл. Питанням поширення інформації щодо контролю над 

дітонародженням, або сучасною мовою, плануванням родини і 

контрацепцією також вплинули на взаємовідносини Лейбористської партії та 

католицької церкви. Загалом, можна стверджувати, що ці відносини 

погіршувались,  в той час, коли Лейбористська партія була при владі, і 

покращувались, коли партія перебувала в опозиції.  

Розглядаючи питання взаємовідносин між католицькою церквою і 

Лейбористською партією неможливо, на нашу думку, обійти питання 

пов’язані з діяльністю ірландських націоналістів та випадками їх відкритої 

підтримки лейбористів.  

На поч. ХХ ст. ірландці більше цікавились політикою самоврядування 

(гомруль), тому міцної електоральної підтримки Лейбористській партії в цей 

час не надавали. Значна кількість ірландців-католиків були занепокоєна тим, 

що в Лейбористській партії люди з протестантських  спільнот домінували, а 
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також, тещо партія могла запровадити світську освіту. Але після 1918 р. 

політика ірландської громади зазнала радикальних змін у зв’зку з тим, що 

партія почала уважніше ставиться до цієї частини електорату. 

У 1920 р. католицький “Herald Dandy“ (Вісник Данді) закликав 

ірландських громадян-католиків «бути лейбористськими людьми: простими і 

чистими». У 1922 р. “Glasgow Observer” (Спостерігач Гласго) закликав 

голосувати за лейбористів. Католицька преса і духовенство часто захищали 

лейбористів від критики іншої частини духовенства [191, p. 618]. Але 

необхідно зазначити, що духовенство, як і віруючи мали в ці часи різні 

погляди і не були одностайними в питанні підтримки Лейбористської партії. 

Деякі ірландські діячи (Майкл Девіт і Дж. П. Нанетті) були відомі як 

«ірландські лейбористи». А лорд Емлі навіть представляв інтереси 

лейбористів і націоналістів в Раді округу Лімерік. Пітер Керан, Дж. Р. 

Клайнс, Джон Скурр, Стів Уолш, Том Магуайр, Дж. Фіцджеральд, Джим 

Коннел, Том Маккарті, Дж. Томі, усі вони мали ірландське походження і 

зробили значний внесок у лейбористський і профспілковий рух. І хоча деякі з 

них були католиками лише номінально, вони зробили багато для усунення 

непорозумінь на шляху приєднання ірландських політиків і католиків до 

лейбористського руху [171, p. 220]. 

Таким чином, ми бачимо, що Лейбористська партія працювала над 

посиленням своєї електоральної потужності  завдяки голосам ірландців і 

католиків ірландського походження.  

Варто зазначити, що ще в 1912 р. Джеймс Рамзі Макдональд 

передбачив те, що як тільки буде врегульоване питання про Гомруль для 

Ірландії, ірландські робітники неминуче віддадуть свою підтримку 

Лейбористській партії [219, p.169]. І дійсно, після врегулювання ірландського 

питання у 1921р., лейбористам вдалося заручитися підтримкою великої 

частини католиків ірландського походження. 

Вивчаючи історію взаємовідносин ірландців-католиків та 

Лейбористської партії важливо звернути увагу на те, що ще до війни Дж. 
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Вітлі і Дж. Секстон залишили Об’єднану Ірландську Лігу (UIL), яка була 

наступницею Федераціїї Гомруля, як і Ірландська Націоналістична Ліга. В 

деяких частинах Лондона Об’єднана Ірландська Ліга була у близьких 

взаєминах з Лейбористською партією. Важливо, що в 1905 році Джон 

Редмонд (член Ірландської Національної партії або як частіше її називають 

партії Гомруля, з 1891р. лідер партії після смерті Ч.Парлнелла) закликав 

ірландців у Британії підтримувати лейбористів. Після підписання Договору, 

Т.П. О’Коннор (Націоналіст, член Палати Громад від Ліверпуля з 1885-1929 

р.) був переконаний в тому, що ірландці в союзі с лейбористами можуть 

стати помітною силою в британській політиці, і що католики відіграють  

важливу пом'якшувальну роль у політиці лівих в графстві Мерсісайд (до 

нього входить Ліверпуль, складається з 15 виборчих оругів). 

Так само, в Бермондсі і Степні ірландці стали впливовими в 

лейбористському русі, а політик ірландського походження доктор Роберт 

Амброуз, колишній націоналіст член Парламенту від округу Вест Майо, 

виступав як кандидат від Лейбористської партії в Уайтчапелі (виборчий 

округ східної частини Лондона) на загальних виборах у 1918 р.  

Треба зазначити, що зміна електоральних вподобань від лібералів до 

лейбористів була неминучою, адже ірландці-католики були переважно 

некваліфікованими робітниками, і незалежно від національних або релігійних 

інтересів Лейбористська програма, швидше за все, сприймалась як своєрідне 

звернення до них. Крім того, на початку ХХ ст. консерватизм асоціювався з 

юніонізмом (ліберали які підтримували консерваторів проти ірландського 

самоврядування), тому політичні симпатії щодо лібералів дедалі 

зменшувались на користь Лейбористської партії.  

Можна стверджувати, що вже після Першої світової війни католики все 

частіше голосували за Лейбористську партію, деякі з них були обрані на 

державні посади. Так, у 1929 р. було 18 католиків, які були членами 

Парламенту. Лейбористській партії, таким чином, вдалося заручитися 

підтримкою ірландських виборців. 
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Якщо вести мову про першочерговість причин симпатій ірландців-

католиків до Лейбористської партії, то думки дослідників розходяться. Дж А. 

Джексон вважає, що ірландці мали тенденцію голосувати за лейбористів, 

тому що католики голосували за лейбористів, що, на нашу думку, є 

спрощеним поясненням виборчих уподобань ірландців. В свою чергу Дж. П. 

Дойль припускає, що католики голосували за лейбористів, тому що вони 

були ірландцями. На наш погляд, обидва фактори як то, ірландське 

походження (й зміна політичних уподобань на користь лейбористів), так і 

католицьке віросповідання ірландців вплинули на посилення Лейбористської 

партії в 20-х рр. ХХ ст. Думається, що першочерговим фактором такого 

впливу все ж таки є ірландське походження. Адже програма лейбористів 

проголошувала і самоврядування для Ірландії, і, одночасно, містила заходи 

для покращення їх повсякденного життя і праці. Тому віддаючи голос за 

Лейбористську партію, вони сподівались домогтися і самоврядування для 

Ірландії і покращити свої соціально-економічні умови. Також, не слід 

відкидати той факт, що католикам ірландського походження партія могла 

сподобатись і сама по собі, не дивлячись на клерикальні дозволи чи 

засудження, адже більшість з них були бідними робітниками. А партія у 

своїх передвиборних маніфестах пропонувала багато демократичних 

ініціатив в інтересах робітників.  

Ще у 1907 р.  під час довиборів у Вест Холі деякі члени ірландських 

профспілок місцевих націоналістичних організацій закликали голосувати за 

лейбористів. Зокрема, поворотним моментом, стала смерть ірландського 

національного лідера Т.Р. О’Коннора, що допомогло без конкуреції з боку 

інших партій отримувати перемогу на виборах у британський парламент 

ірландським націоналістам (з 1918 по 1929 рр). від округу Ліверпуль – 

Шотландія. На додаткових виборах 1929 року Девід Логан, отримавши 

перемогу, закріпить цей самий округ за лейбористами аж до 1959. В Уолсолі 

ліберали, яких представляв Пат Коллінз (ірландець, католик і шоумен) 

отримували перемогу на виборах до того часу, доки Дж. Дж. Макшейн 
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(ірландець з Шотландії, директор місцевої католицької школи) не виборов 

голоси ірландців і місце в Парламенті 1929 р. для Лейбористської партії. 

Варто згадати подію, яка також засвідчує симпатії католиків до 

Лейбористської партії. У 1931 р. Дж. Рамзі Макдональда звернувся до голови 

Римо-католицької церкви у Великій Британії Френсіса Борна з проханням 

зробити коментар стосовно енцикліки Пія ХІ (Quadragessimo anno), яка, як 

вважалося, забороняла католикам бути соціалістами. На що Борн відповів, 

що в енцикліці не має нічого, що забороняло б католикам вступати в 

Лейбористську партію [67]. 

Це мало велике значення, з огляду на те, що в округах, де католики 

суттєво переважали виборців інших віросповідань (як Глазго, Ліверпуль) 

лейбористи на виборах перемагали. Важливість католицького електорату для 

перемоги партії на місцевих виборах можна простежити на прикладі 

голосування  щодо поправки католика Дж. Скурра до Біля «Про Освіту 

1931р.» За цією поправкою вимагалось щоб церковні школи фінансувались 

державою. Адже вік навчання збільшувався до 15 р. і витрати на утримання 

церковних шкіл значно збільшувались. Кандидати від Лейбористської партії, 

які не були католиками, але балотувалися в округах з великим відсотком 

виборців-католиків відстоювали інтереси католицького електорату, навіть 

якщо вони особисто по життю обстоювали протилежні моральні принципи. В 

статті британського дослідника Піта Каттерелла зазначається: «Ніхто з 4 

депутатів від Лейбористської партії Бредфорда не був католиком – двоє 

належали до нонконформістів. Але троє, проголосували проти свого уряду і 

за поправку Дж. Скура (36 депутатів Лейбористської партії об’єдналися з 

консерваторами, щоб прийняти поправку) в інтересах католицької громади. 

Тільки сер Норман Енджел, який виступав від округу з найменшою 

приналежністю виборців-католиків, і Альберт Лоу (як нонконформіст з 

ворожим ставленням до католиків) проголосували за уряд і проти поправки. 

Вільям Ліч, який не входив до будь якої церкви і балотувався від Бредфорд 

Сентраль – підтримав поправку. Факт, що декілька нонконформістів, які 
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балотувалися від інших округів в Ланкаширі, Йоркширі, чи Лондонському 

Іст Енді, включаючи міністра (пастора) конгрегаціоналістів Гордона Ланга, 

який також підтримав поправку, демонструє, що переваги католицької 

підтримки були оцінені кандидатами Лейбористської партії від різних 

британських міст. Особливо така підтримка була важливою у Ліверпулі. 

Цікаво, що навіть єдиний кандидат-нонконформіст від Лейбористської партії 

Ліверпуля підтримав поправку не дивлячись на глибоку ворожість до 

католицизму, яка була властива багатьом методистам в Ліверпулі. Переважна 

більшість депутатів нонконформістів від Лейбористської партії приєдналася 

до нього і підтримали католицьку поправку Дж. Скурра [163, p.215-216]. Але 

ця поправка не пройшла Палату Лордів через свою високу вартість, і те, що 

на відміну від Англіканської церкви, яка мала підтримку, так званих 

«Духовних лордів», Римо-католицька церква їх не мала. 

Відносини з СРСР викликали напруженість у підтримці правлячої 

Лейбористської партії католиками. Ще більш з’явилося непорозумінь під час 

громадянської війни в Іспанії. Церква в Іспанії встала на бік повстанців. 

Розповіді про злочини проти іспанської церкви та її представників заповнили 

сторінки католицьких періодичних видань у Великій Британії. Реакція 

католицької громади до республіканського уряду та його прихильників у 

Великій Британії була надзвичайно ворожою [189, p.621]. Провідна 

католицька газета “Glasgow Observer” (Спостерігач Глазго) тоді закликала не 

голосувати за лейбористів на муніципальних виборах. Але, судячи з 

результатів, позиції лейбористів на муніципальних виборах майже не 

змінилися. В 1935 р. за них проголосували приблизно 45%, а в 1936 р., 

приблизно 38%, в 1937 відновилась до 45% і залишалась стабільно на рівні 

44% у 1938 р. Однак частка НРП, зменшилась, оскільки партія  від початку 

бойових дій в Іспанії прийняла радикальну позицію щодо підтримки 

республіканців в Іспанії і була більш критично налаштована до ролі 

католицької церкви у повстанні правих.  Можна пояснити, що кількість 

голосів відданих за депутатів Лейбористської партії залишилась майже 
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незмінною, завдяки тому, що вся ворожість католицької громади була 

спрямована на НРП, а не на лейбористів в цілому. І хоча “Glasgow 

Observer”(Спостерігач Глазго), неодноразово згадував лейбористів як «анти  

божі» сили, що значно ускладнило, але повністю не розірвало відносини 

Лейбористської партії з католиками і Католицькою церквою [189, p.623]  

Відносини Лейбористської партії з Римо-католицькою церквою і її 

вірянами у Великій Британії ускладнювалися негативним ставленням до 

соціалізму, яке відображалось в енцикліках Папи Римського (Лео ХІІІ і Пія 

ХІ). Треба відзначити  роль Архієпископа Кентерберіського (голови 

Католицької Церкви у Великій Британії) Френсіса Борна у питанні 

сприйняття католицизму у Великій Британії і «налаштування» його під 

британські соціально-політичні умови. Це спрощувало шляхи налагодження 

взаємовідносин між партією і церквою, адже церковні ієрархи були синами 

своєї країни (Великої Британії). Підтримка партією самоврядування для 

Ірландії відкрило шляхи співпраці з ірландськими національними лідерами, 

які, в свою чергу, переконували ірландців зосередити свою увагу не стільки 

на проблемах ірландського самоврядування, скільки на вирішенні тогочасних 

соціально-економічні проблем пересічних ірландців-католиків. Тому, 

лейбористи, як  загальнонаціональна партія, яка представляла широке коло 

інтересів починає уважніше ставитися до ірландців-католиків. В її завдання 

входить розробка програми орієнтованої на ірландців, із врахуванням їх 

релігійної приналежності. Електоральна підтримка католиків мала 

першочергове значення для Лейбористської партії в таких округах, як Гласго, 

Ліверпуль, де голоси католиків підтримували баланс сил в консервативно-

ліберально-лейбористській конкуренції.  

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що відносини 

Лейбористської партії з Християнськими Церквами у Великій Британії були 

важливим елементом електоральної політики партії на початку ХХ ст. По 

завершенню Першої світової війни все більше священиків християнських 

церков починають зосереджувати свою увагу на соціальній нерівності в 
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британському суспільстві. Ідеологічне підґрунтя християнського соціалізму в 

Лейбористській партії сприяло налагодженню відносин із християнськими 

церквами у Великій Британії. Церковні діячі підтримували партію в 

проповідях і в пресі. Особливо важливою стала підтримка англіканських 

священиків в сільській місцевості, де успіхи партії були порівняно 

незначними. 

Зниження популярності Ліберальної партії серед представників 

«вільних церков», пояснює їх відтік до лав лейбористів. В той же час, 

перебування  лібералів у коаліції із консерваторами, підштовхнули перехід 

частини членів Ліберальної партії до Англіканської церкви і Консервативної 

партії. Якщо говорити про нонконформістів, то їх внесок у розбудову 

Лейбористської партії, головним чином, полягав у тому, що із їхніх лав 

походила частина партійного персоналу: провідні лідери, лідери тред-

юніонів, парламентарії-лейбористи. 

Можна стверджувати, що у відносинах між Лейбористською партією і 

католицькою церквою існував потенційний конфлікт, хоча підтримка 

виборців-католиків стала важливою для посилення партії в 20-х рр. ХХ ст. 

Зокрема, для більшості ірландських католиків робітничого походження після 

врегулювання «ірландського питання» у 1921 р. першочерговим стало 

покращення соціальних умов, і шляхи вирішення цього вони знайшли у 

програмі Лейбористської партії. Утім, католицькі церковні ієрархи 

розглядали питання соціалізму як своєрідний «виклик» щодо утримання 

позицій церкви в суспільстві, як загрозу дотримання релігійних норм 

віруючими, зокрема, у морально-етичних питаннях (як-то питання 

контрацепції чи питання включення літератури сексуального змісту до 

місцевих бібліотек тощо). У свою чергу, лейбористи намагалася зберегти 

кожну складову свого електорату, у тому числі і католицьку, шляхом пошуку 

компромісів, підтверджуючи свою відмінність від континентальних 

соціалістичних партій, обираючи шлях реформ та відмовляючись від 

радикальних перетворень. Щоправда, після досвіду урядування та у зв’язку із 
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суспільним загостренням пов’язаним зі ставленням до подій в СРСР, 

відносини між лейбористами і християнськими церквами, врешті-решт,  

погіршились.  
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Висновки 

 

1. Проведений аналіз стану наукової розробки теми дослідження свідчить 

про наявність, насамперед, в британській історіографії великої кількості 

праць, присвячених британському лейборизму та різним аспектам 

становлення британської Лейбористської партії. Якщо авторами перших 

праць були, здебільшого, самі лідери партії, які акцентували свою увагу на 

ідеології лейборизму та його завданнях, то пізніше відбувається наукове 

осмислення причин феноменального успіху британських лейбористів у 

першій третині ХХ ст., що передбачало занурення в історію становлення 

регіональних осередків партії, вивчення питання про інструменти їхньої 

«боротьби за виборця» тощо. В британській історіографії можна простежити 

також і еволюцію дослідницьких підходів щодо вивчення історії 

Лейбористської партії: від праць у традиціях політичного нарративу ХІХ 

століття до комплексних міждисциплінарних досліджень. Утім, ще зарано 

говорити про вичерпаність цієї тематики для досліджень. 

У вітчизняній історіографії ще немає історичних досліджень із аналізом 

організаційної структури партії, вивчення її керівного складу, регіональних 

осередків тощо.  Нині, на нашу думку, потребує переосмислення і історія 

самого робітничого руху у Великій Британії другої половини ХІХ - першої 

третини ХХ ст.,  а, отже, і тема боротьби за «робітничий» електорат, яка 

точилася між тогочасними політичними партіями.  

2. Джерельна база дослідження є досить широкою та різноманітною.  Її 

складають матеріали різного походження, які можна поділити на декілька 

типів: документальні джерела, джерела особового походження, 

публіцистичні твори, преса, статистичні матеріали та зображальні джерела. У 

свою чергу, для зручності аналізу авторка в окремих випадках поділила 

джерела на види та групи у межах визначених типів. 



 163 

До першого типу ми віднесли документальні джерела. Вони становлять 

основний масив матеріалів для вивчення історії Лейбористської партії. Їхнє 

видове різноманіття є досить великим і включає: нормативні та законодавчі 

акти, офіційне (ділове) листування, матеріали парламентських дебатів, 

політичні програми, матеріали конференцій Лейбористської партії тощо. До 

другого типу ми віднесли джерела особового походження: мемуарну 

літературу, щоденники та автобіографії провідних діячів лейбористського 

руху (Дж. Рамзі Макдональда, Б. Вебб, Дж. Р. Клайнса, Ф. Сноудена). 

Інформаційна цінність цього типу джерел зумовлюється, найперше тим, що 

вони не тільки фіксують події, виступаючи в якості першоджерела, але й 

відбивають авторську позицію щодо згадуваних подій чи історичних 

постатей. Наступний тип - це публіцистичні твори (праці Дж. Рамзі 

Макдональда, С. Вебба, Ф. Сноудена, Р. Блечфорда, К. Ноеля, К. Харді, Дж. 

Коноллі тощо), в яких автори висвітлюють свої погляди на тогочасні 

соціально-економічні реалії та на перспективи розвитку лейборизму, на 

проблеми і завдання у розбудові Лейбористської партії. Тогочасна преса, 

зокрема такі видання, як тижневик “Forward” (Вперед), “Daily Herald” 

(Щоденний вісник), “Clarion” (Горн), “Daily Mail” (Щоденна пошта), “The 

Scotsman” (Шотландець), “Daily Chronicle” (Щоденний літопис) , “The 

Illustrated London News” (Ілюстровані новини Лондона) та деякі інші, стала 

для нас одним із важливих джерел щодо вивчення історії становлення 

британської Лейбористської партії та особливостей партійно-політичної 

боротьби. Джерелознавча цінність преси полягає не тільки у оперативному 

наданні фактів про події (у цій своїй якості вона виступає у якості 

першоджерела), а й у поданих оцінках тогочасних подій, і у цій якості вона є 

вагомим пропагандистським засобом. Численні статистичні матеріали, 

віднесені нами до наступного типу, дозволили глибше проаналізувати 

соціально-економічні на політичні реалії. Ілюстративні матеріали, 

використані авторкою у дослідженні,  представлені агітаційними плакатами 

та листівками, політичними карикатурами та тогочасними світлинами. У 
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сукупності вони дозволили проаналізувати вплив пропаганди лейбористів на 

виборців.  

Усі проаналізовані та використані нами у роботі над дисертацією 

джерела мають різне походження, характер та рівень інформативності, але у 

комплексі вони дали можливість розв’язати поставлені завдання.  

3. Становлення організаційних структур Лейбористської партії Великої 

Британії відбувалось в двох напрямках. По-перше, треба було сформувати 

єдиний незалежний центр робітництва. Незалежна робітнича партія на чолі з 

К. Харді стали фундаментом, на якому сформувався Комітет Робітничого 

Представництва (КРП) в 1900 р., і який у 1906 р. було перейменовано у 

Лейбористську партію. По-друге треба було переконати трейд-юніони, що 

Ліберальна партія насправді не зацікавлена у підтримці кандидатів у 

депутати від найманих працівників і що відстоювати і захищати їх інтереси в 

Парламенті вона не готова. 

 Окрім трейд-юніонів і НРП у складі Комітету Робітничого представництва 

були Соціал-демократична федерація і Фабіанське товариство. Ці організації, 

в свою чергу, представляли різні напрями соціалістичної думки. Найстаріша 

серед них, Соціал-демократична федерація, базувалась на вченні К. Маркса і 

прагнула перетворитись на партію, подібно до німецької соціал-демократії. 

Фабіанське товариство, навпаки, не поділяло ідеї К. Маркса. Фабіанці не 

визнавали ідею класової боротьби чи наслідування будь-якій догмі і вважали, 

що існує «постійний розвиток». Незалежна робітнича партія відмовлялась від 

ідеї революції і співпраці з лібералами, до яких із симпатією ставились 

фабіанці. Всі ці три політичні організації відіграли важливу роль в 

становленні і подальшому розвитку Лейбористської партії. 

4. Упродовж 1918 - 1929 рр. відбуваються зміни в електоральній базі 

британської Лейбористської партії. Вони зумовлені, найперше, тим, що після 

виборчої реформи 1918 р. кількість людей у Великій Британії, які отримали 

право голосу, суттєво зросла, що змусило політичні партії змінювати свою 

тактику та методи передвиборчої боротьби. Реорганізація Лейбористської 
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партії 1918 р. зумовила перетворення її із представниці робітників найманої 

праці на масову політичну силу Великої Британії. Запровадження 

індивідуального членства відкрило дрібним і середнім підприємцям дорогу 

до лав партії. Також, у 20-х рр. ХХ ст. склалися сприятливі умови для 

входження до партійних лав інтелектуалів, заможних підприємців, колишніх 

лібералів і консерваторів, що, з одного боку, сприяло ще більшому 

нарощенню електорату Лейбористської партії, а з іншого, загострило 

протиріччя між лівою і правою течіями всередині партії. Лейбористська 

партія вчасно зреагувала на збільшення жіночого електорату в результаті 

реформ 1918 р., й особливо 1928 р. Партія підтримувала жіночі організації, 

зробила обов’язковим входження 4 жінок у виконавчий комітет партії (ця 

структура зберігалася і на місцевому рівні). Як наслідок, партія мала 

серйозний кількісний приріст партійних осередків на місцях: у 1918 - 397 

організацій, у 1924 - 626 осередків. У той же час на 1921 р. 140 округів все 

ще не мали місцевих дільниць Лейбористської партії, тоді як у 1924 р. –  їх 

бракувало тільки дев’ятнадцяти округам.  

Після 1924 р., коли лейбористи отримали досвід перебування в уряді, 

вони зрозуміли, що для втілення своєї політики їм необхідна парламентська 

більшість, а отже - і підтримка всієї нації. Саме тоді лейбористи почали  

інтенсивніше агітувати серед виборців із середнього класу, а з 1926 р. їхня 

партійна пропаганда фокусується і на фермерах та сільських робітниках 

півдня Англії. 

5. Працюючи із виборцями, Лейбористська партія використовувала різні 

агітаційні прийоми, серед яких велика роль відводилася традиційній 

пропаганді через профспілки, через освітні проекти фабіанців, через 

створення т. зв. «Лейбористської церкви», що уособлювала альтернативу 

традиційній релігійності, утім, постійно шукала нові прийоми та методики.  

Оскільки в столиці та деяких інших містах партійна організація по 

залученню нових членів через профспілки та їх фонди була не достатньо 

результативною лідер лондонського осередку Лейбористської партії Г. 
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Моррісон  запровадив  там регулярні приходські вечірки, танці, а також свята 

для дітей. Він визнавав, що саме такі заходи, як елементи «прихованої 

пропаганди», потрібні аби залучити до партійної роботи цілі родини. За його 

ж ініціативи проводились уроки для спікерів, працювало бюро юридичних 

консультацій із співчутливим ставленням до робітників, консультативний 

комітет для молоді, функціонував хор Лейбористської партії, драматичний 

гурток, Лондонський симфонічний оркестр, проводилися щорічні ярмарки, 

фестиваль в Крістал Палаці і діяла спортивна Асоціація Лондонської 

Лейбористської партії. Хоча не усі ініціативи Г. Моррісона мали успіх, проте 

його організаційні зусилля дозволили осередкам Лондонської 

Лейбористської партії отримати підтримку мешканців столиці і передмістя. 

Цей досвід було переосмислено та частково використано деякими 

провінційними центрами, зокрема, там задля привернення на свій бік 

електорату було створено спортивні ліги (з футболу, тенісу, дартсу) та 

функціонували духові оркестри. Станом на 1926 рік існувало вже 94 хори 

лейбористів, які пізніше об`єднались в Хоровий Союз Лейбористської партії. 

Партія усвідомила важливість залучення нових методів агітації, таких як 

преса і радіо. Зокрема, великий успіх мали радіозвернення Г. Моррісона, які 

транслювалися на BBC. Їх, за деякими оцінками, почули приблизно 40 % 

населення Великої Британії, включаючи приблизно одну третину електорату, 

яка представляла середній клас, що було важливо для розширення 

електорального поля Лейбористської партії, яка таким чином 

перетворювалася на загальнонаціональну політичну силу.   

Окрім традиційних видів агітації, таких як спільні зустрічі з виборцями, 

мітинги, освітня пропаганда, провідні діячі Лейбористської партії 

винахідливо підходили до організації агітації у своїх округах залучаючи всі 

можливості: радіо, безкоштовні юридичні консультації для членів партії, 

розважальну програму для родин, спортивні ліги та інше.  

6. Причини успіху лейбористів були закладені, ще в 1918 р., коли були 

прийняті статут і програма партії, запроваджено індивідуальне членство. У 
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листопаді 1918 р. Лейбористська партія вийшла із коаліції Д. Ллойд 

Джорджа, і на виборах 1918 р. виступила як цілком незалежна політична 

сила, хоч і не мала значних успіхів. Натомість, вибори 1922 р. 

ознаменувалися тим, що лейбористи потіснили лібералів Д. Ллойд Джорджа 

на політичній арені, ставши партією опозиції. Дійсно, криза в Ліберальній 

партії і непоступливість ліберальних асоціацій до кандидатів від найманих 

працівників, недооцінка молодшого «конкурента» на політичному полі 

сприяло тому, що ліберали посіли третє місце в двопартійній системі Великої 

Британії після консерваторів та лейбористів. Велике значення мало 

об’єднання робітничих сил в боротьбі з антипрофспілковим законодавством.  

Успіхові лейбористів сприяла також і зміна тактики: від страйків і виступів 

на користь конституційної, тобто, легальної боротьби. Після врегулювання 

питання про надання самоврядування для Ірландії в 1921 р., на перше місце 

для ірландської громади виходять питання покращення їхніх соціально-

економічних умов, що сприяло уважному ставленню лейбористів і до цієї 

складової електорату. Важливе значення мала виборча реформа 1918 і 1928 

р., завдяки якій майже втричі збільшилася кількість електорату у Великій 

Британії. Усі ці фактори сукупно сприяли зміцненню позицій Лейбористської 

партії. 

7. Можна стверджувати, що релігія і релігійні протиріччя були більш 

впливовою складовою британської партійно-політичної системи після 1918 

року, ніж це визнається багатьма спеціалістами в даній історичній галузі. Це 

стосувалося не тільки таких міст як Глазго, Ліверпуль, але і країни в цілому. 

Часто вважається, що з розвитком «класової політики» існуючі релігійні 

поділи зникають, що не відображає повної картини в британському 

суспільстві міжвоєнного періоду. 

Лейбористська партія намагалась представляти інтереси всіх робітників 

незалежно від віросповідання. Тому обирала компромісний шлях  і вела 

діалог з усіма церквами. В умовах секуляризації початку ХХ ст. церкви були 

змушені реформуватися і шукати засоби збереження своїх позицій в 
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суспільстві. Важливу роль у налагодженні відносин зіграло те, що на 

території Великої Британії був поширений християнській соціалізм, який 

відрізнявся від континентального соціалізму тим, що залишався в гармонії з 

релігією. Завдяки тому, що серед церковних діячів були ті хто захоплювався 

соціалізмом і інтегрував його в свою систему цінностей, з’являлися 

християнські соціалістичні товариства, які поширювали соціалістичну 

ідеологію і підготували грунт для зміцнення позицій Лейбористської партії. 

Також, треба сказати, що лейбористська партія була «новим обличчям» на 

політичній сцені Великої Британії. (Лейборизм ще не визнавали, як 

ідеологію) Тому, кожен бачив тут щось своє, ідеалізував або демонізував, 

мав певні сподівання, надії і розрахунки або страхи. Це відображалось і на 

відносинах Лейбористської партії з християнськими церквами. 

Англіканська церква не була однорідною (в сприйнятті Лейбористської 

партії в тому числі). Хоч, вважалося, що Англіканська церква підтримувала 

владу і консерваторів, проте вона намагалась зберегти свій вплив і серед 

робітників найманої праці, які могли проголосувати за будь-яку з політичних 

сил. При цьому були робітники, які мали націоналістичні, імперські погляди і 

голосували за Консервативну партію. Але, загалом, більшість робітників 

англіканців голосували за Лейбористську партію. Особливо після Першої 

світової війни церкві вдалося покращити відносини з робітниками, і вона 

мала демонструвати свою підтримку і Лейбористській партії, яка суттєво 

зміцнила свої позиції в 20-х рр. ХХ ст. Разом з тим, Англіканська Церква 

мала яскравих представників прогресивного соціалізму і комунізму таких як 

Конрад Ноель, Стюарт Хедлам, Хьюлет Джонсон. 

Більшість «вільних церков» або нонконформістів на поч. ХХ ст. 

зберігали вірність Ліберальній партії, проте вже в 20-х р. ХХ ст. 

спостерігається тенденція зростання популярності лейбористів серед 

молодшого покоління нонконформістів. Важливо наголосити, що діячи-

ідеологи Лейбористської партії були вихідцями з нонконформістських 

церков. 
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На наш погляд, важливим успіхом Лейбористської партії у період, 

охоплений хронологічними рамками нашого дослідження, було те, що їй 

вдалося заручитися підтримкою католиків. Відносини між Лейбористською 

партією і виборцями-католиками пройшли складний шлях від політичної 

неупередженості з боку католицької церкви і намагань створення власної 

католицької партії до визнання того, що Лейбористська партія, не зважаючи 

на перебування в її лавах соціалістів, не була соціалістичною партією такого 

типу, яку засудила енцикліка папа “Rerum Novarum” і католики могли бути 

членами партії і голосувати за неї, щоб очищувати партію з середини або 

щоб уберегти іі від секулярного континентального соціалізму і комунізму. І 

хоча ліві соціалісти в партії і критикували  християнську церкву, тобто мали 

антиклерикальний характер, проте власне, соціальне вчення Христа не 

критикувалось. Характерною рисою у взаємовідносинах Лейбористської 

партії з християнськими церквами було те, що після перебування при владі у 

1924 р. відносини між церквою і партію ускладнювалися, що було реакцією 

на внутрішню та зовнішню політику, яку проводили лейбористи. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧКИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 Основний зміст дослідження викладено у 7 cтаттях в фахових виданнях, 

визначених переліком ДАК України, 5 з яких входять до науково-метричних 

баз, і 2 – у фаховому закордонному виданні (Чехія). 3 публікації 

апробаційного характеру, у збірниках матеріалів наукових конференцій, що 

відображають результати дисертаційного дослідження.  

1. Бутурлімова О. Становлення та еволюція Лейбористської партії 

Великої Британії  [Електронний ресурс] / О. Бутурлімова // Європейські 

історичні студії: науковий журнал. – 2018. – №10. – С. 50-62. – 

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.50-62 

2. Бутурлімова О. Боротьба Лейбористської партії Великої Британії за 

виборців в 20-х рр. ХХ сторіччя [Електоронний ресурс] / Ольга 

Бутурлімова // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2018. 

- №11. – С. 113-128 . – DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11 

3. Бутурлімова О. М. Взаємовідносини між Лейбористською партією і 

християнськими церквами в Англії напр. ХІХ – першій третині ХХ ст. 

[Електоронний ресурс] / О. М. Бутурлімова  // Європейські історичні 

студії: науковий журнал. – 2019. - №13. – С. 101- 120. – 

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.101-120 

4. Бутурлімова О. М. Джеймс Рамзі Макдональд: політичний та 

громадський діяч (1866-1937) / О. М. Бутурлімова  // Вчені записки 

Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: 

історичні науки. – Т. 30 (69) № 2.  – К., 2019. – С. 111-116. – URL: 

http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/19.pdf 

5. Бутурлімова О. Взаємовідносини між Лейбористською партією і Римо-

Католицькою Церквою наприкінці ХІХ – перша третина ХХ ст. // 

Evropský Filozofický A Historický Diskurz.  – Praha, 2019 Vol.5 (3), p. 11 

– 18. – URL: https://ephd.cz/wp-

content/uploads/2019/ephd_2019_5_3/ephd_2019_5_3.pdf 

6. Бутурлімова О. Засоби партійної агітації в період становлення 

британської Лейбористської партії (1891-1931) // Evropský Filozofický A 

http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.10.50-62
http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11
http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.101-120
http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/19.pdf
https://ephd.cz/wp-content/uploads/2019/ephd_2019_5_3/ephd_2019_5_3.pdf
https://ephd.cz/wp-content/uploads/2019/ephd_2019_5_3/ephd_2019_5_3.pdf
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Historický Diskurz.  – Praha, 2020. – Vol.6 (2), p. 17 – 24 / - URL: 

https://ephd.cz/wp-content/uploads/2020/ephd_2020_6_2/04.pdf 

7. Бутурлімова О. Становлення та діяльність Лейбористської партії 

Великої Британії (1893-1931): історіографія проблеми // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія 

«Історія». – 2020. – Вип. 2 (145). – C. 21-27. – 

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2640.2020.145.4 

 

Список публікацій за темою дисертації, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації 

1. Бутурлімова О. Лейбористська партія у політичному житті 

Великої Британії у 20-х рр. ХХ ст. Матеріали ХVІІ 

Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Шевченківська весна – 2019: Історія»., (15 

березня 2019 р., Київ) / КНУ ім. Т. Шевченка С.227-230 

2. Бутурлімова О. Лейбористська партія і Англіканська церква 

наприкінці ХІХ – перша чверть ХХ ст. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «ІІІ Таврійські історичні 

наукові читання», (29-30 березня 2019 р. м. Київ) /Таврійський 

національний університет ім. В. І. Вернадського [та ін.] С. 44-

49 

3. Бутурлімова О. Лейбористська партія і католики у Великій 

Британії 1918-1924 рр. Збірник тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

тенденції в Історії, Соціології, Політології та Філософії»  27-

28 вересня 2019. Львівська фундація суспільних наук  с. 62-67 

 

2. Основні положення дослідження додатково оприлюднені на:   

1)ХІV Дрогобицька історико-краєзнавча конференція присвячена 100 – річчю 

ЗУНР (Дрогобич, 2- 4 листопада 2018 р.). Участь. 

2)ХVІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Шевченківська весна – 2019: Історія» (Київ, 15 березня 2019 р.) 

Заочно, у збірнику матеріалів конференції надруковано тези виступу: 

https://ephd.cz/wp-content/uploads/2020/ephd_2020_6_2/04.pdf
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.17721%2F1728-2640.2020.145.4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8CKl8512HYoBUEDR5FnEmZ4TAMg
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«Лейбористська партія у політичному житті Великої Британії у 20-х рр. ХХ 

ст.». 

3) Міжнародна науково-практична конференція «ІІІ Таврійські історичні 

наукові читання» (Київ, 29-30 березня 2019 р.) Заочно, у збірнику матеріалів 

конференції надруковано тези виступу: «Лейбористська партія і 

Англіканська церква наприкінці ХІХ – перша чверть ХХ ст.». 

4)Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в історії, 

соціології, політології та філософії» (Львів, 27-28 вересня 2019 р.). Заочно, у 

збірнику матеріалів конференції надруковано тези виступу: «Лейбористська 

партія і католики у Великій Британії 1918-1924 рр.». 
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Додаток Б. 

Дані про членів лейбористського уряду 1924 р.*) 

 

ПІБ члена уряду 

Посада в 

уряді та вік в 

якому її 

обійняв 

Роки життя 

та місце 

народження 

 

Походження 

Загальна 

освіта 

Вища 

освіта 

 

Рід занять 

Віро

спов

ідан

ня 

Партійне 

членство 

Цікаві відомості з 

біографії 

Джеймс Рамзі 

Макдональд 

 

Прем’єр-

міністр, 

міністр 

закордонних 

справ  

58 років 

 

12.10.1866 - 

09.11.1937  

 

м.Лоссімут, 

Північна 

Шотландія 

Незаконнонаро

джений син 

робітника 

ферми Джона 

Макдональда і  

служниці Ен 

Рамзі 

Церковна 

школа в 

Лоссімуті, 

школа біля 

містечка 

Драйні 

(1875-1881), 

вечірня 

школа в 

Лондоні 

Не має 

вищої 

освіти 

Вчитель, клерк, 

секретар ЛП, 

MP від 

Лейкастеру з 

1906 р. MP від 

Аберавону 

(Уельс) з 1922 

р. 

Етич

ні 

това

рист

ва 

З 1894 – 

ІЛП 

-1896 – шлюб з 

Маргарет Гладстоун 

Річард Бурдон 

Сандерсон 

Халдейн,  Перший 

віконт Халдейн

 

Лорд-канцлер 

 

 

68 років 

30.07.1856 -

19.08.1928, 

 

м.Едінбург 

Онук 

шотландського 

проповідника 

 Едінбур

гський 

універси

тет, 

Геттінге

нський 

універси

тет, 

школа 

права в 

Лондоні 

Успішний 

юрист, філософ, 

пер з 1911 р. 

 З 1885 MP 

від 

ліберальної 

партії , з 

1923-

лейборист 
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Продовження Додаток Б. 

 

ПІБ члена уряду 

Посада в 

уряді та вік в 

якому її 

обійняв 

Роки життя 

та місце 

народження 

 

Походження 

Загальна 

освіта 

Вища 

освіта 

 

Рід занять 

Віросп

овідан

ня 

Партійне 

членство 

Цікаві відомості з 

біографії 

Чарльз Альфред 

Кріпс, Перший 

барон Пармур 

 

Лорд-голова 

(Таємної) ради 

 

 

      72 роки 

03.10.1852- 

30.06.1941 

 

Бекшир 

Син заможного 

юриста, 

королівського 

адвоката 

Вільяма Кріпса 

Вінчестер-

коледж, 

Нью-

коледж 

(Оксфорд) 

Оксфор

д, Сент-

Джонз 

коледж 

Юрист з 

1877 р., 

пер з 1923 

англіка

нець 

Батько був 

консервато

ром, сам 

стає 

лібералом, 

з 1923 - 

лейборист 

- Прихильник Лігі 

Націй, Англіканської 

церкві. Його син - 

лейбористський 

політик, потрапив до 

складу 

лейбористського уряду 

1929-1931 рр. разом з 

батьком.  

Джон Роберт 

Клайнс 

 

 

Лорд-

хранитель 

печаті  

 

 

 

 

55 років 

27.03.1869-

1949 

 

Олдхем 

Син робітника 

Патріка 

Клайнса 

  З 10 р. 

працює на 

бавовняній 

фабриці,  

конгре

гаціон

аліст 

В 1892 р. 

вступає в 

Фабіанське 

товариство 

та стає 

членом ІЛП 

- В 16 р. видав статтю 

про експлуатацію 

дитячої праці.- 

Організатор 

Ланкаширского Союза 

Газовиків. - 

Підтримував участь 

Великої Британії у 

Першій світовій війні.- 

Був секретарем в уряді 

Д.Ллойд-Джорджа.  
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Продовження додаток Б. 

 

ПІБ члена 

уряду 

Посада в 

уряді та 

вік в 

якому її 

обійняв 

Роки 

життя та 

місце 

народженн

я 

 

Походження 

Зага

льна 

освіт

а 

Вища 

освіта 

 

Рід занять 

Віросп

овідан

ня 

Партій

не 

членст

во 

Цікаві відомості з біографії 

Філіп Сноуден  

 

Міністр 

фінансів 

 

60 років 

18.07.1864 -

15.05.1937 

 

м. Колін, 

Західний 

Йоркшир 

Батько був 

кравцем, брав 

участь у 

Чартистськом

у русі 

  З 1906 р. 

лейбористський MP 

від Блекборну 

Метод

истськ

а 

церква 

(весліа

н.) 

Спочат

ку був 

ліберал

ом 

потім 

вступає 

в ІЛП 

- Дружина Етель Аннакін була 

суфражисткою.- В 1909 р. вносив 

свої поради до бюджету Д.Ллойд-

Джорджа - Переконаний 

пацифіст.- Написав автобіографію  

 

Артур 

Гендерсон 

 

Міністр 

внутрішніх 

справ 

 

61 рік 

13.09.1863 -

20.10.1935 

 

Глазго 

Син робітника 

текстильної 

фабрики. 

Після смерті 

батька в 1874 

р. переїздить в 

Н’юкасл на 

Тайні 

(Північно-

східна Англія) 

  З 12 років працює 

на локомотивному 

заводі, потім на 

ливарному. З 1879 

р. стає 

проповідником,  

Конгре

гаціон

аліст, в 

1879 

прийм

ає 

методи

зм 

Ліберал

, з 1903 

лейбор

ист 

- В 1915 р. Міністр освіти  в 

Кабінеті Г.Асквіта- В1916 р. 

Міністр без портфеля у 

військовому офісі за Д.Ллойд-

Джорджа, іде у відставку в 

серпні1917.- Був лідером ЛП в 

1908-1910,1914-1917. 1931-1932 

рр.Голова Женевської конференції 

з роззброєння, нагороджений у 

1934 Нобелівською премією миру.  
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Продовження додаток  Б. 

 

ПІБ члена уряду 

Посада в 

уряді та 

вік в 

якому її 

обійняв 

Роки 

життя та 

місце 

народженн

я 

 

Походже

ння 

Загал

ьна 

освіта 

Вищ

а 

осві

та 

 

Рід занять 

Віро

спов

ідан

ня 

Партійне 

членство 

Цікаві відомості з біографії 

Джеймс(«Джиммі

») Генрі Томас

 

Міністр по 

справам 

колоній 

 

50 років 

3.10.1874 – 

21.01.949  

  

Н’юпорті, 

Монмаусш

ир 

Незаконн

онародже

ний, 

виховани

й 

бабусею 

  З 12 років працює 

робітником на 

залізниці. 

З 1910 р. 

лейбористський MP 

від Дербі 

бапт

ист 

З 1910 р. 

член ЛП  

- В травні 1936 р. звинувачений 

в продажу секретної інформації 

про бюджет країни. 

 

Стефан Уолш 

 

 

Міністр по 

справам 

війни 

 

 

65 років 

 

1859- 

16.03.1929 

    З 14 років працює з 

на шахті. 

Анг

ліка

нець 

Член ЛП з 

грудня 1906 

р. 

- Бер-черв. 1917 р. в міністерстві 

Д. Ллойд-Джорджа, - З лип.1917 

по січ1919 – працює у 

місцевому урядовому відділі 

- Втратив сина  на Першій 

світовій війні.   

- В 1922-1924 рр. - віце-

президент союза шахтарів.  

- Знав лорда Дербі особисто. 
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Продовження додаток Б. 

 

ПІБ члена уряду 

Посада в 

уряді та 

вік в 

якому її 

обійняв 

Роки 

життя та 

місце 

народженн

я 

 

Походже

ння 

Загальна 

освіта 

Вища 

освіта 

 

Рід занять 

Віро

спов

ідан

ня 

Партійне 

членство 

Цікаві відомості з біографії 

Сідней Олівер 

 

 

Міністр по 

справам 

Індії 

 

65 років 

 

16.04.1859 -

15.06.1943.  

 

Колчестер 

Батько 

Арнольд 

Олівер – 

англіканс

ький 

священик 

Школа в  

Тонбріджі 

Оксфорд Державний 

службовець 

Пер з 1924 р. 

 З 1885- 

фабіанець, 

З 1886 стає 

секретарем,  

- В 1890 р. був секретар 

Гондурасу в колоніальному 

секретаріаті.  

- Секретар сахарної комісії в 

Вест-Індії, 

- Теоретик християнського 

соціалізму 

Вільям Адамсон 

 

Міністр по 

справам 

Шотландії 

 

61 рік  

1863-1936 

 

Дюнфермл

айн, 

Шотландія 

   Шахтар бапт

ист 

 - Перший обраний 

лейбористський MP  від Файв 

Веств в 1910 р. (традиційно 

ліберальний округ) 
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Продовження додаток Б. 

 

ПІБ члена уряду 

Посада в 

уряді та 

вік в 

якому її 

обійняв 

Роки 

життя та 

місце 

народженн

я 

 

Поход

женн

я 

Загальна 

освіта 

Вища 

освіта 

 

Рід занять 

Віро

спов

ідан

ня 

Партійне 

членство 

Цікаві відомості з біографії 

Крістофер Бірдвуд 

Томсон, Перший 

барон Томсон 

 

Міністр 

авіації 

 

 

49 років 

 

 

13.04.1875 - 

5.10.1930 

 

Індія 

З 

родин

и 

військ

ового 

Челтнем 

коледж, 

Військове 

училище 

сухопутних 

військ в 

Сандхерсті 

1894-

Строит

ельній 

Військова 

служба на о. 

Маврикій, 

успішна кар’єра 

військового, 

представник 

делегації на 

Версальській 

мирній 

конференції.Пер 

з 1924 р. 

 В 1919 р. 

вступив у ЛП 

- Член британського товариства 

аеронавтів, Повітряної Ліги. 

- Розбився на літаку R101. 

Фредерік Тцайгер, 

Перший віконт 

Челмсфорд 

 

Перший 

лорд 

адміралте

йства 

 

56 років 

12.08.1868-

01.04.1933 

  Кембрі

дж 

 Займав посаду 

віце-короля Індії 

в 1918-1921 рр. 

 Консерватор  
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Продовження додаток Б. 

 

ПІБ члена уряду 

Посада в 

уряді та 

вік в 

якому її 

обійняв 

Роки 

життя та 

місце 

народженн

я 

 

Походження 

Загаль

на 

освіта 

Вища освіта  

Рід занять 

Віро

спов

ідан

ня 

Партійне 

членство 

Цікаві відомості з 

біографії 

Джозія Веджвуд 

 

 

Канцлер 

герцогства 

Ланкастерс

ького 

 

52 роки 

 

 

16.03.1872-

26.07.1943 

 Кліфтон

-коледж 

Королівське 

військово-

морське 

училище 

  Ліберальна 

родина, в 1918  

р. як 

незалежний 

кандидат, в 

1919 р. 

приєднався до 

ІЛП 

- Брав участь в бурській 

війні. 

- Написав історію 

представників Парламенту 

від Страдфаршіру та  

біографії MP 15 ст. 

Сідней Джеймс 

Вебб 

 

Міністр 

торгівлі 

 

 

65 років 

13.07.1859 -

13.10.1947 

 

Лондон 

Батько -

бухгалтер, 

палкий 

прихильник 

Дж.Міля, 

брав участь 

на 

всезагальних 

виборах в 

1865 р. 

Вечірня 

школа в 

Лондоні 

  З 16 років 

працює 

клерком, 

викладав в 

робітничом

у коледжі в 

Лондоні 

віль

ноду

мець 

Співзасновник 

Фабіанського 

товариства, 

член ЛП 

- Автор ґрунтовних праць з 

історії Тред-юніонізму, про 

Радянський союз. 

- Ідеолог фабіанства та 

християнського соціалізму 

- В 1892 р. -  шлюб з 

заможною Беатрісою 

Поттер 

- Барон з 1929 р. 
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Продовження додаток Б. 

 

ПІБ члена уряду 

Посада в 

уряді та 

вік в 

якому її 

обійняв 

Роки 

життя та 

місце 

народженн

я 

 

Походж

ення 

Загальна 

освіта 

Вища 

освіта 

 

Рід занять 

Віро

спов

ідан

ня 

Партійне 

членство 

Цікаві відомості з біографії 

Ноель Бакстон 

 

 

Міністр 

сільського 

господарст

ва 

 

55 років 

 

09.01.1869-

12.09.1948 

Батько -

управит

ель 

Південн

ої 

Австрал

ії 

Харроу Кембрідж Ад’ютант при 

батькові 

квак

ер 

Ліберал, член 

ЛП з 1922 р. 

- Поранений, а його брат вбитий  

в жовтні 1914 турком.  

- Захищав нейтралітет Болгарії в 

Першій Світовій війні. 

 

Чарльз Тревельян 

 

Міністр 

освіти 

 

 

54 роки 

28.10.1870 - 

24.01.1958  

 

Лондон 

 Харроу Кембрідж Секретар 

лорда-

лейтинанта 

Ірландії, 

працює в 

Дубліні 

 Ліберал, в 

1895 р. –

вступає в 

Фабіанське 

товариство В 

1918 р. член 

ІЛП 

- В червні 1914 активно 

виступає проти Першої світової 

війни  

- В 1921 пояснює свою зміну 

партій в книзі «От Лейборизма к 

Либерализму».  

- Формує Союз Демократичного 

Контролю разом з лібералами 

Н.Ангеллом і Є. Морелом та 

лейбористом Дж. Рамзі 

Макдональдом 
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Продовження додаток Б. 

 

ПІБ члена 

уряду 

Посада в 

уряді та вік 

в якому її 

обійняв 

Роки 

життя та 

місце 

народженн

я 

 

Поход

женн

я 

Загальна 

освіта 

Ви

ща 

ос

віт

а 

 

Рід занять 

Віро

спов

ідан

ня 

Партійне 

членство 

Цікаві відомості з біографії 

Вернон 

Хартшорн 

 

Міністр 

пошти 

 

52 роки 

 

 

 

1872 - 

13.03.1931  

 

Маестаг, 

Гламорган 

 Місцева 

школа 

 Працює шахтарем. 

Лейбористський 

MP від Огмора в 

грудні 1918 

Прі

м. 

мето

дист 

 - Член  Національного союзу 

шахтарів  

- Стає президентом Федерації 

шахтарів Південного Уельсу 

Фредерік 

Вілліам Джоветт 

 

 

Спеціальний 

уповноважен

ий по 

справам 

праці 

 

60 років 

31.01.1864 -  

01.02.1944  

 

Бредфорд 

 Місцева 

школа, 

вечірня 

школа в 

кравецьком

у коледжі в 

Бредфорді 

  З 8 років працює 

на бавовняній 

фабриці, згодом 

займає посаду 

менеджера 

Лей

б. 

церк

ва 

В 1892 р. 

став першим 

соціаліст в 

муніципаліте

ті, В 1900 р. 

кандидат від 

ІЛП в 

Бредфорді. 

- Виступав проти Бурської війни. 

В 1904 р запроваджує в Бредфорді  

безкоштовні обіди для дітей в 

школах і будівництво нових 

домівок замість трущоб. 

- В 1909 р. стає  головою ІЛП, 

- Виступає проти вступу Великої 

Британії у Першу світову війну 

- Представник лейбористів на 

світових соціалістичних конгресах. 

В1932 р. виводить ІЛП з лав ЛП 
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Продовження додаток Б. 

 

ПІБ члена 

уряду 

Посада в 

уряді та 

вік в 

якому її 

обійняв 

Роки життя 

та місце 

народження 

 

Походження 

Загаль

на 

освіта 

Ви

ща 

ос

віт

а 

 

Рід занять 

Вірос

повід

ання 

Партійне 

членство 

Цікаві відомості з біографії 

Том Шоу 

 

Міністр 

праці 

 

52 роки 

09.04.1872-

26.09.1938 

 

м. Колн, 

Ланкашир 

З родини 

шахтаря 

Місцева 

школа 

 Працював на 

текстильній 

фабриці, 

пізніше стане 

секретарем 

Світової 

Організації 

Текстильщіків 

(1911-1929 і 

знову в 1931) 

 Лейбористськи

й MP від 

Престону з 

грудня 1918 до 

1931 

- Член Таємної Ради з 1924, 

Джон Вітлі 

 

 

Міністр 

охорони 

здоров’я 

 

 

55 років 

19.05.1869 -

12.05.1930  

 

м. Бонмахон, 

Ірландія 

Син Томаса і 

Джоанни Вітлі. 

Батько шахтар. 

Джон мав 9 

братів і сестер. 

В1876 р. 

родина 

переїздить в 

Ланкашир, 

Шотландія. 

   З 14 років 

працює 

шахтарем. 

Успішна 

видавнича 

діяльність. В 

1922 р. стає 

лейбористськи

м MP від 

Шетлстону, 

Глазго 

Катол

ик 

В 1907 році 

стає членом 

ІЛП під 

впливом 

християнськог

о соціалізму.  

- Проти участі Великої Британії в 

Першій світовій війні. 

- Спільно з Джеймсом Макстоном 

стають критиками лівого 

лібералізму 

- Коледж в Глазго носить ім’я 

Вітлі.  

- З 1924 р. страждав від високого 

тиску, помер від крововиливу 

мозку 

- Племінник  став MP від 

Едінбургу в 1947 р. 
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Додаток Б1.  

Таблиця «Лейбористи (члени Кабміну), перемоги на Парламентських 

виборах» 

 

ПІБ 

 

1906 1910 

січень 

1910 

груд 

1918 1922 1923 1924 1929 

Дж. Кеїр 

Харді 

(+1915) 

* * *      

Джеймс 

Рамзі 

Макдональд 

* * * * * * *  

Артур 

Гендерсон 

* * * * * * * * 

Джеймс 

Томас 

* * * * * * * * 

Стефан 

Уолш 

(+1929) 

* * * * * * *  

Джон 

Р.Клайнс 

* * * * * * * * 

Чарльз 

Кріппс 

       * 

Вернон 

Хартшорн 

(+1931) 

   * * * * * 

Фредерік В. 

Джоветт 

* * *  * *  * 

Ноель 

Бакстон 

    * * * * 

Чарльз 

Тревельян 

    * * * * 

Сідней 

Олівер 

        

Віліям 

Адамсон 

  * * * * * * 

Крістофер 

Бірвуд 

Томсон 
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Том Шоу    * * * * * 

Філіп 

Сноуден 

* * *  * * * * 

Джозія 

Веджвуд 

   * * * * * 

Сідней Вебб     * * *  

Джон Вітлі     * * * * 

Артур 

Грінфуд(2) 

   * * * * * 

А.В. 

Александр 

(2) 

    * * * * 

М.Бондфілд 

(2) 

     * * * 

Дж.Лансбері 

(2) 

    * * * * 

Г.Моррісон 

(2) 

     *  * 

В.Бенн (2)       * * 

Кріппс С. 

(2) 

       * 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела: Mayhew G. J. The Ethical and Religious Foundations of Socialist 

Politics in Britain: First Generations and Their Ideals, 1884-1931: Phd thesis 

for the degree of Doctor Philosophy/ G. J. Mayhew; University of York, 

1980, 2. Cook C., Stevenson J. The Longman Handbook of Modern British 

History, 1714-2001. – Lnd, 2001. – 506 p. 
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Додаток В. 

Карикатури на Дж.  Рамзі Макдональда 

 

.  

 

 
1
 Колекція агітаційних постерів  і портретів Джеймса Рамзі Макдональда. 

Національна портретна галерея (Велика Британія). URL: 

https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw13407/National-Cabinet-

Group?LinkID=mp02872&search=sas&sText=ramsay+macdonald&wPage=2&rol

e=sit&rNo=43/ (01.03.2020) 

 

 

 

 

https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw13407/National-Cabinet-Group?LinkID=mp02872&search=sas&sText=ramsay+macdonald&wPage=2&role=sit&rNo=43/
https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw13407/National-Cabinet-Group?LinkID=mp02872&search=sas&sText=ramsay+macdonald&wPage=2&role=sit&rNo=43/
https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw13407/National-Cabinet-Group?LinkID=mp02872&search=sas&sText=ramsay+macdonald&wPage=2&role=sit&rNo=43/
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Додаток В1. 

Карикатури на Дж.  Рамзі Макдональда 

 

331

 

2
 Колекція агітаційних постерів  і портретів Джеймса Рамзі Макдональда. 

Національна портретна галерея (Велика Британія). URL: 

https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw13407/National-Cabinet-

Group?LinkID=mp02872&search=sas&sText=ramsay+macdonald&wPage=2&rol

e=sit&rNo=43/ (01.03.2020) 

 

 
                                                           
 

https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw13407/National-Cabinet-Group?LinkID=mp02872&search=sas&sText=ramsay+macdonald&wPage=2&role=sit&rNo=43/
https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw13407/National-Cabinet-Group?LinkID=mp02872&search=sas&sText=ramsay+macdonald&wPage=2&role=sit&rNo=43/
https://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw13407/National-Cabinet-Group?LinkID=mp02872&search=sas&sText=ramsay+macdonald&wPage=2&role=sit&rNo=43/
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Додаток Г 

 Кларіон фургон №1 

 

 

 

Кларіон-фургон №2. Соціалістична недільна школа м. Еріт 

1.Clarion van N 1. The Glasgow Story. URL: 

https://www.theglasgowstory.com/image/?inum=TGSE00398&t=1/ (01.03.2020) 

274. 2. The Glasgow Story. URL: 

https://www.theglasgowstory.com/story/?id=TGSA0 (04.04.2020) 

 

 

 

 

https://www.theglasgowstory.com/image/?inum=TGSE00398&t=1/
https://www.theglasgowstory.com/story/?id=TGSA0
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Додаток Д.  

Агітаційні плакати Лейбористської партії 1918-1929 рр. 

1. Агітаційний плакат 1918 р.: «Підтримай чоловіків і жінок, що дали тобі 

перемогу. Голосуй за лейбористів» 
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Додаток Д1 

Агітаційні плакати Лейбористської партії 1918-1929 рр. 

2.Агітаційний плакат 1923 р.: «Використовуй голову! Підтримуй свою 

команду і ГОЛОСУЙ ЗА ЛЕЙБОРИСТІВ» 
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Додаток Д2 

Агітаційні плакати Лейбористської партії 1918-1929 рр. 

3. Агітаційний плакат 1923: « Зустрічай світанок: дай лейбористам шанс» 
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Додаток Д3 

Агітаційні плакати Лейбористської партії 1918-1929 рр. 

4. Агітаційний плакат 1923 р.: «Новий суддя, cтав «за» в цей раз» 
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Додаток Д4 

Агітаційні плакати Лейбористської партії 1918-1929 рр. 

5. Агітаційні плакати, які містилися в політичній програмі «Лейборизм і 

нація»  
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Додаток Д5 

Агітаційні плакати Лейбористської партії 1918-1929 рр. 

6. Агітаційні плакати, які містилися в політичній програмі «Лейборизм і 

нація»  
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Додаток Є.  

Звернення до виборців кандидатів від Лейбористської партії. 

1.Передвиборчий адрес К. Харді: 

 

 

2. Агітаційний плакат Дж.Макстона і адрес до виборців: 

  

 


