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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00 

Початок:  10.00 

Відкриття: 10.00 – 10.30 

Перше пленарне засідання: 10.30 – 12.00 

Перерва на каву-чай: 12.00 – 12.20 

Друге пленарне засідання: 12.20 – 13.50 

Обід: 13.50 – 14.30 

Секційні засідання: 14.30 – 16.30 

Підбиття підсумків: 16.30 – 17.00  

Місце проведення: конференц-зал Будинку засідань обласної ради 

(3-й поверх) 

Орієнтовна чисельність учасників: біля 100 чол. 

Склад учасників: експерти, науково-педагогічні працівники, 

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, 

представники громадськості, журналісти, магістранти, аспіранти 

ВНЗ 

 

Пленарні засідання: два 

Кількість секцій: чотири  

Регламент:  

- доповідь на пленарному засіданні: до 15 хв. + 5 хв. на запитання; 

- повідомлення на засіданнях секцій: до 10 хв. + 5 хв. на запитання 
 

ПРОГРАМА 

 10
00

 – 10
30       Відкриття зустрічей 
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Вітальне слово:  

від Чернігівської обласної адміністрації 

від Чернігівської обласної ради 

Копиленко Олександр Любимович, 

директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, 

професор (м. Київ) 

  10
30

 – 12
00    Перше пленарне засідання (конференц-зал, 3-й поверх) 

12
20

 – 13
50       Друге пленарне засідання (конференц-зал, 3-й поверх) 

14
30

 – 16
30  

    Робота в секціях 

 

Секція № 3. Історичний досвід (світовий та вітчизняний) 

державного управління (конференц-зал, 3-й поверх) 

Модератор:  

Лепявко Сергій Анатолійович, 

професор кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя, директор Сіверського інституту регіональних досліджень, доктор 

історичних наук, професор (м. Ніжин) 

Доповідачі: 

....... 

Шукалович Анна Миколаївна,  
викладач Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені 

Івана Франка, кандидат історичних наук (м. Львів) 

Британська політика щодо Єгипту на сторінках української преси 

Східної Галичини (кінець 19201930-і рр.) 
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УДК 94:[325.3(410:620):070(477.83)]"192/193" 

Шукалович А.М. 

Британська політика щодо Єгипту  

на сторінках української преси Східної Галичини (кінець 1920-1930-і рр.) 
У статті розкривається українська візія зародження британського неоколоніалізму у Єгипті. Автором 

зроблено спробу продемонструвати наслідки правління офіційним Лондоном країною як тактику 

«прив’язування» колонії до метрополії у рецепції українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини 

міжвоєнного періоду. З’ясовано, що ключову роль в трансформації британського колоніалізму у неоколоніалізм 

у Єгипті відіграли Суецький канал та Судан. 

Ключові слова: українська суспільно-політична думка, Східна Галичина, Велика Британія, Єгипет, 

Суецький канал, Судан 

 

Євроінтеграційні процеси в Україні загострили відносини – аж до збройного 

конфлікту – з Російською Федерацією. Звичайно, дане протиріччя не можна пов’язати 

виключно з радянським минулим чи агресивністю політикуму Російської Федерації. 

Характер взаємовідносин між двома державами закладався з часів проголошення 

Московським царством себе амбіційним “третім Римом”. Подальша тактика державного 

управління московитами, а потім російським та вищим радянським керівництвом 

українськими землями забезпечувала їхнє “прив᾽язування” до “єдиної та неділимої”.  

У найбільшій колоніальній імперії в історії людства – Британській Короні – було 

вибудовано досить ефективну систему управління колоніально залежними народами, яка у 

ХХ ст. посприяла зародженню неоколоніалізму. Офіційний Лондон при творенні імперії 

акумулював світовий досвід колонізаторів всіх епох: давніх римлян та арабів, генуезців, 

венеціанців та португальців. В останніх англійці запозичили багато елементів системи 

непрямого управління, які стали політико-адміністративною основою Британської імперії. 

На початок ХХ ст. Англія втратила майже всі свої колоніальні володіння на Сході, в Африці 

та Латинській Америці, проте зберегла свою економічну, політичну і військову присутність у 

багатьох з них [5, с. 6]. 

Політика офіційного Лондону міжвоєнного періоду щодо існуючих та колишніх 

колоній викликала зацікавлення у середовищі політичних еліт різних країн. Це було 

зумовлено, як впливом Великої Британії на міжнародне життя, так й пошуками власних 

варіантів розв’язання складних проблем суспільно-політичного розвитку. Український 

політикум не був винятком. Проблеми становлення британського неоколоніалізму у 

міжвоєнний період торкалися українські громадсько-політичні діячі Східної Галичини. 

Зокрема, на прикладі політики Великої Британії щодо Єгипту, представники 

східногалицького українства представили власне бачення наслідків державного управління 

офіційним Лондоном залежними народами. 

Проблема української візії британського неоколоніалізму 1919–1939 рр. ще не стала 

об’єктом дослідження істориків України. На сьогодні в вітчизняній історіографії немає 

досліджень присвячених питанню відображення політики офіційного Лондона щодо Єгипту 

в українській суспільно-політичні думці Східної Галичини міжвоєнного періоду. 

Проблематики торкалися у своїх працях М. Б. Бішку, Л. Maк,С. Моревуд, О. Голдобін, 

Х. Кільберг, Л. Фрідман, М. Хааг. Одне із найгостріших питань британсько-єгипетських 

відносин – Суецький канал – знайшло відображення у монографіях Д. Гальського, 

Г. Нікітіної, Д. Шепилова. Проблем британської політики на Сході у міжвоєнний період 

торкалися в узагальнюючих працях Л. Васильєв та Е. Ді Нольфо. Нове бачення єгипетської 

проблеми для офіційного Лондону, представили у своїх монографіях американський вчений 

Р. Осборн [28] та британський історик П. Брендон [4]. 

В українській суспільно-політичній думці вже на початку ХХ ст. сформувалася власна 

візія методів британського управління залежними територіями, для якої характерна певна 

амбівалентність. Розглядаючи боротьбу європейських залежних народів, зокрема ірландців, 

проти панування над ними тієї чи іншої західної метрополії, у даному випадку Британської 

імперії, представники українського інтелектуального середовища характеризували 
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імперіалізм як негативне явище, як агресивну політику. У той же час простежується певна 

еволюція поглядів щодо проблеми англійського панування над залежними народами Сходу: 

від нейтрального на початку ХХ ст. до схвалення “цивілізаторської місії” англійців у 1930-х 

рр. Протягом міжвоєнного періоду східногалицькі українські громадські діячі торкалися 

проблеми особливостей британського правління неєвропейськими колоніями у контексті 

антибританських визвольних рухів та проголошення останніх незалежними державами.   

Поразка української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. та успіхи 

колоніально залежних народів у протистоянні з метрополією підсилили інтерес політично 

активних українців Східної Галичини до антибританських визвольних рухів. У 1920 р. в 

одній із публікацій редакція періодичного видання “Громадська думка” зазначила, що після 

завершення Першої світової війни нагальними проблемами Британської колоніальної імперії 

стали Ірландія, Індія та Єгипет [19]. Британський дослідник П. Брендон підкреслює, що 

Єгипет став колькою у боці Великобританії, причому не менш гострою, ніж Індія, Ірландія та 

Ірак [4, с. 424]. Таким чином, східногалицькі українські громадсько-політичні діячі 

визнавали пріоритетним східний вектор британської політики. Необхідно відзначити, що 

українська преса Східної Галичини у 1922 р. не звернули належної уваги на факт скасування 

британського протекторату над королівством. Очевидно, у рецепції східногалицького 

українства Єгипет отримав формальну незалежність, оскільки англійці залишали за собою 

втручатися у питаннях забезпечення безпеки Суецького каналу і британських комунікацій, 

захисту іноземців та національних меншин, а також затверджувалося спільне управління 

Суданом. 

З проголошенням Єгипту конституційною монархією з двопалатним парламентом у 

1923 р. і до початку Другої світової війни, як засвідчують систематичні публікації на 

сторінках україномовних газет Львова, простежується стабільний інтерес української 

суспільності Східної Галичини до країни. Торкаючись єгипетського питання, більшість 

представників східногалицького українства поділяли думку західноєвропейської 

громадськості, що “з політичної точки погляду Єгипет радше належить до Азії ніж до 

Африки” [35]: “точніше булоб означення: “Азія” разом з Єгиптом” [34] Припускаємо, що 

представники української громадсько-політичної думки Східної Галичини міжвоєнного 

періоду пріоритетним визнавали вплив цивілізаційної фактору на державотворчий процес в 

Єгипті, аніж географічного положення країни. Як засвідчують пізніші публікації української 

преси Галичини, що антибританські рухи неєвропейських залежних народів розглядався 

українцями краю як протистояння західної та східної цивілізацій. 

У 1923 р. на шпальтах відновленого “Діла” було опубліковано уривки статті “Европа і 

Азія” [8] італійського історика Ґуґілієльмо Ферреаро, розміщеної на сторінках одного з 

французьких щотижневиків. Повний варіант публікації українською мовою був 

надрукований лише у 1930 р. часописом “Нова зоря”. Автор, досліджуючи вплив Першої 

світової війни на євро-азіатські відносини, відзначав, що події, які розгорнулися на залежних 

від Англії землях в Азії були алогічними. Перемога великої імперії повинна була 

забезпечити їй серед підлеглих народів “більший авторітет і більшу пошану”, а натомість, 

Англія отримала протилежні наслідки – “Афганістан, Персія, Індія, Єгипет – піднесли 

чоло” [8]. Вважаємо, що представники східногалицької української інтеліґенції поділяли 

думку західноєвропейської громадськості, що управління європейцями кольоровими 

народами сприяло їхньому поступу і повинно було викликати виключно вдячність в 

останніх. Водночас, на 1924 р. редакція “Діла” підкреслювала, що “в інтересі Анґлії є 

задержати Індії при собі, так само як Ірляндію, та Єгипет” [27]. З огляду на зазначене, 

припускаємо, що східногалицькі українці, які гуртувалась навколо провідних часописів 

краю, спрогнозували напруженість у відносинах між єгипетськими самостійниками та 

офіційним Лондоном, яке мало безпосередній вплив на політичний курс останнього щодо 

Єгипту.  

Тільки у 1928 р. на шпальтах часопису “Діло” була надрукована стаття ”Події в 

Єгипті” [29], в якій представлено українське бачення чинників, що впливали на англо-
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єгипетські відносини. У публікації наголошується, що для парламентської партії “Вафд” 

першочерговим завданням стала боротьба з “англійськими впливами та їх засиллям у 

внутрішній та закордонній політиці Єгипту” [29]. Водночас автор статті наголошував на 

безрезультативних спробах британських політиків налагодити відносини з вафдистами. 

Невдачі змусили офіційний Лондон вдатися до традиційної тактики – “розділяй і 

володарюй”. Як зазначалося у замітці, Велика Британія розпочала міждержавні переговори з 

королем Фуадом (1922–1936) та прем’єр-міністром Абделем Халік Сарват-пашею (1927–

1928), “не зважаючи на непримириме становище Вафд-у” [29]. Е. Саїд також відзначав, що 

європейський імперіалізм зберігав досить довго свої позиції на неєвропейських територіях, 

завдяки колабораціонізму правлячих класів. Зокрема, в Єгипті дана тенденція 

простежувалась з 1882 р. [32, с. 365]. Таким чином, представники української суспільності 

Східної Галичини, що репрезентували свої погляди на шпальтах щоденника “Діло”, вважали, 

що виникненню британського неоколоніалізму в Єгипті сприяла колабораціоністська позиція 

короля та уряду. У свою чергу, це призводило до поглиблення політичної кризи в країні: 

“король разом з урядом розвязали парламент, заповіли зміну конституції, виборчої ординації 

та теперішньої парламентарної системи... Іншими словами в Єгипті запанувала монархічна 

диктатура” [29].  

Другим фактором, який, на думку автора статті, сприяв збереженню британських 

впливів у Єгипті та поглибленні політичної кризи в країні був Суецький канал. Офіційний 

Лондон під час переговорів наполягав на перебуванні військових підрозділів в районі Суецу. 

Вафдисти оголосили такий проект договору “зрадою національних інтересів” та розгорнули 

широку антибританську кампанію в Єгипті. У публікації висловлено сумнів, що офіційний 

Лондон погодиться на задоволення вимог останніх і навіть використовуватиме силу для 

розправи з ними, аніж виведе армію з району Суецького каналу. Така рішучість Британської 

Корони, як пояснювалося в статті, зумовлена рядом чинників. По-перше, без сильної армії в 

Єгипті офіційний Лондон не міг забезпечувати пробританським силам військову допомогу, 

що призвело б до втрати обома сторонами впливу всередині країни. По-друге, конфлікт 

єгипетських націоналістів з Англією активізував антибританські рухи на Сході: боротьбу 

вафдистів за повну незалежність підтримували араби та мусульмани Іраку та Індії. По-третє, 

втрата Суецького каналу, як підкреслювалось, “для неї булаб рівнозначна з нагальним 

початком сумерку Бритійської Імперії” [29]. Таким чином, вважаємо, що у середовищі 

українських громадсько-політичних сил Східної Галичини превалювала думка, що 

геостратегічні об’єкти на території колоній та напівколоній “прив᾽язували” останніх до 

метрополії. Будь-які спроби послабити залежність викликали активний спротив у політикуму 

колишньої правлячої “білої” раси. Суецький канал виступив наріжним каменем 

європейського панування над східними народами. В українській візії будь-які поступки 

офіційного Лондона у єгипетському питанні виступали каталізатором розпаду Британської 

імперії та виходу Сходу із зони контролю Заходу [29]. 

Варто зазначити, що сучасні вчені, які торкалися у своїх працях питання англо-

єгипетських відносин у міжвоєнний період, не заперечують вищезазначених висновків. 

Науковці підкреслюють, що Суецький канал офіційний Лондон використовували насамперед 

як стратегічний пункт – можливість контролювати свою найбагатшу колонію – Індію. 

Американський професор Е. Саїд зазначав, що “в ідеї Суецького каналу постало логічне 

завершення орієнталістської думки і… орієнталістських зусиль, а Схід змінив свою 

субстанцію з активної ворожості на догідливе й слухняне партнерство” [33, с. 124]. Науковий 

співробітник Черчілль-коледжу П. Брендон зауважує, що на фоні загальної ейфорії, яка 

охопила англійську спільноту після купівлі у 1875 р. Суецького каналу, яка розглядала його 

як форпост колонізації Британією Африки, мала місце й інша думка: нав’язлива національна 

ідея, пов’язана з цим вразливим водним шляхом, буде згубною для британських інтересів [4, 

с. 199]. Тобто, одночасно з переходом Суецького каналу під контроль офіційного Лондона, 

оцінюючи його геостратегічне значення, британський політикум усвідомлював вагу об’єкта 

для збереження цілісності та могутності імперії.  
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У 1929 р. на сторінках українських пресових видань простежувалися пробританські 

настрої. Зокрема, редакції часописів “Праця” [9] та “Нова зоря” [16], інформуючи читачів 

про поглиблення політичної кризи в Єгипті та погіршення англо-єгипетських відносин, 

відповідальність покладали на Вафд. Сучасний дослідник П. Брендон обвинувачує 

британську адміністрацію в Єгипті у провокуванні короля, Вафд і секційних партій до частих 

зіткнень на політичній арені [47, с. 426].  

На рубежі 1920−1930-х рр. представники української спільноти Східної Галичини, 

об’єднані редакцією часопису “Діло”, вважали єгипетську проблему однією з найбільш 

актуальних для офіційного Лондона. Так, в 1929 р. на сторінках газети автор статті “Англія і 

Єгипет” наголошував, що “Анґлія мала з Єгиптом дуже багато клопотів, не менше, ніж з 

Індіями чи з Ірляндією” [3]. На користь вищезазначених висновків, на наш погляд, 

виступають пресові публікації україномовних газет Львова щодо кадрових змін, проведених 

другим лейбористським урядом Рамзея Макдональда (1866−1937) [7; 25]. Міністр 

закордонних справ Артур Гендерсон (1863−1935) відправив у відставку верховного комісара 

Єгипту (1925−1929) лорда Ллойд Долобрана (1879−1941).  

З перших рядків статті “Насильство та лібералізм. Новий курс анґлійського уряду в 

Єгипті”, опублікованої на перших сторінках часопису “Діло” в 1929 р. [25], автор 

підкреслював, що для англійського політичного життя не було нормою, що зміна уряду 

обов’язково призводила до відставки вищих державних посадовців – “службова машина 

залишається незміненою без огляду на те, хто нею кермує” [25]. Тобто, редакцією видання 

виключався людський фактор, а головний акцент ставився на іншому чинникові – лорд 

Ллойд як уособлення британського колоніалізму в Єгипті [7; 25]. Через це, відставка 

останнього в українських громадсько-політичних колах Східної Галичини розглядалася як 

доречний вимушений крок нового уряду Великої Британії. Зміна уряду – зміна політичного 

курсу держави, − “щоби цим способом тим краще забезпечити найважнішу для Анґлії річ, 

Суецький канал” [25]. Себто, у середовищі української громадськості Східної Галичини мала 

місце думка, що лейбористський уряд Макдональда відставкою лорда Ллойда намагався 

продемонструвати єгипетській спільноті відмову офіційного Лондона від використання 

колоніальних методів у взаємовідносинах з їхньою країною та перехід на взаємовигідний для 

обох держав курс співробітництва [26]. 

Слід відзначити, що автор публікації неодноразово підкреслював, що лорд Ллойд діяв 

виключно в інтересах імперії, що підтверджують і сучасні дослідники. В той же час у статті 

наголошувалось, що більшість англійського парламенту повинні підтримати вищезазначені 

кроки Гендерсона й не висвітлювалось реакції першого на події [25]. Зважаючи на це, на 

нашу думку, у такий спосіб підкреслювався високий рівень політичної свідомості 

національної еліти Англії, яка діяла в інтересах власної держави. Особливу актуальність дана 

проблема зберігала в українському середовищі протягом всієї історії народу. 

Таким чином, наприкінці 1920-х рр. представники української громадсько-політичних 

кіл Східної Галичини на прикладі звільнення з посади верховного комісара Єгипту лорда 

Ллойда британським міністром закордонних справ Гендерсоном продемонстрували процес 

зародження британського неоколоніалізму. Окрім того, необхідно мати на увазі, що 

протягом 1919−1939 рр., східногалицькі українці, як і представники західноєвропейської 

громадськості розглядали народи Сходу неготовими на даному етапі їхнього політичного 

розвитку до самостійного державотворення, і сприймали офіційний Лондон як потенційного 

союзника у справі  відновлення української державності. Через те, вважаємо, що в 

українській візії звільнення лорда Ллойда виступало як одне з найбільш прийнятних рішень 

як для Великої Британії, так і Єгипту.  

Досить яскраво наслідки колоніального минулого Єгипту представлені у 1929 р. у 

статті “Єгипет і Анґлія” [10] на сторінках газети “Діло” через суданську проблему. 

Відповідно до проекту договору з Єгиптом, запропонованого британською стороною, 

передбачалось затвердження англо-єгипетського кондомініуму [3]. Водночас автор 

публікації  підкреслював, що в документі “нема ніякої згадки про Судан і про весь простір 
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від джерел Нілю до теперішньої границі Єгипту, що остає далі в руках анґлійців” [10]. Слід 

зазначити, що після вбивство у Каїрі у 1924 р. британського генерал-губернатора Судану Лі 

Олівера Фіцморіса Стека (1868‒1924) країна перетворилася на підмандатну територію 

Великої Британії [47, с. 474], що викликало невдоволення в Єгипті. Через це, зазначалося в 

замітці, що єгипетський парламент, де більшість належала вафдистам, не ратифікує 

договору [10]. Аналогічні припущення висловила редакція часопису “Нова зоря” [16]. 

Окрім того, у публікації підкреслювалося, що текст проекту договору ніс загрозу 

цілісності Великої Британії, позаяк створював прецедент для інших залежних країн, “а в 

першу чергу Індії”. Навіть, наголошував автор статті, ліберальна преса Англії критично 

відносилася до пропонованих Єгиптові умов укладення союзу, прогнозуючи із набранням 

чинності договору “нові непотрібні ускладнення у внутрішній політиці” [10]. В черговому 

випуску часопису “Діло” автор статті “Нова доба Єгипту” підкреслював, що проект став 

об’єктом обговорення в англійських громадських та політичних колах. Останні сходилися на 

думці, що хоча проект вирішував питання відносин між Англією та Єгиптом, проте його 

ратифікація примушувала Велику Британію переглянути відносини з Індією [26].  

Таким чином, суданську проблему представники української суспільності Східної 

Галичини наприкінці 1920-х рр. уважали складною для вирішення, оскільки в її основі 

лежали територіальні претензії та державні інтереси Великої Британії та Королівства Єгипет. 

Як свідчать хронікально-репортажні замітки українських періодичних видань Львова, 

Суецький канал та Судан [1‒2; 31] залишилися основними пунктами опцій під час 

британсько-єгипетських переговорів [11‒13] після перемоги на парламентських виборах 

21 жовтня 1929 р. націоналістичної партії “Вафдˮ [16], що підтверджує об’єктивність 

висновків дописувачів українських часописів, поширених в Східній Галичині. 

На початку 1930-х рр. вагомий внесок у дослідження єгипетської проблеми 

українською суспільно-політичною думкою Східної Галичини зробив український 

громадський діяч, журналіст, історик, доктор із західноєвропейської історії Ігор Лоський 

(1900−1936). На сторінках провідного часопису краю “Ділоˮ було опубліковано серію 

аналітичних статей, присвячених державотворчому процесу в Єгипті” [22‒24]. Суданську 

проблему у британсько-єгипетських відносинах науковець розглядав у світлі чергового етапу 

безрезультатних переговорів 1929 р. урядових делегацій Гендерсона та Нахас-паші. 

Дослідник підкреслював, що єгипетська делегація відкинула територіальні претензії Великої 

Британії на Судан, що призвело до зірвання переговорів у справі підписання “умови, котра 

мала дати Єгиптові великі користи, хочби тим, що мала Єгипет увільнити від англійського 

“протекторату”” [22]. З метою детального аналізу суданського проблеми І. Лоський вдався 

до розгляду значення територій для обох країн.  

На думку історика, як Великобританія, так і для Єгипет мали одинакові права на 

Судан у силу рівноцінної участі в завоюванні та капіталовкладень в економіку країни. 

Виходячи з тексту статті, цінним стратегічним об’єктом в країні був Ніл [22]. Особливо 

важливе значення мала річка для Єгипту, де в прибережній полосі проживала основна маса 

населення держави. Проте найдовша річка Африки утворилася завдяки злиттю біля 

суданського міста Хартумі Білого Нілу, що має витоки в екваторіальній Східній Африці, та 

Блакитного Нілу, що тече з Ефіопії, а на єгипетській території не має жодної постійної 

притоки. Оскільки рівень економічного розвитку країни залежав від Нілу, на думку 

І. Лоського, “цим одним тримає в абсолютній залежності Єгипет, що живе виключно з цієї 

ріки” [22]. Окрім того, виходячи з матеріалу публікацій, єгипетські урядові кола досить 

негативно ставилися до будівництва в Судані греблі на Нілі біля Сеннегару, завдяки якій 

прагнули розширити бавовняні плантації в країні [22]. Такий крок британської влади, вважав 

автор статті, єгипетський політикум розцінював як загрозу поглиблення економічної кризи в 

державі [24]. Спираючись на вищезазначені факти і міркування, І. Лоський наголошував, що, 

хто контролюватиме води Нілу в Судані, на ділі впливатиме на економічне та політичне 

становище Єгипту [22]. Таким чином, дослідник пояснював читачам часопису “Ділоˮ 
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причини відхилення проекту договору про союз з Великою Британією єгипетською 

урядовою делегацією.  

Щодо позиції єгипетських націоналістів у суданському питанні, то, за словами 

І. Лоського, окрім захисту національних інтересів [22], вони керувалися безпосередньо 

інтересами партії. Парламентські вибори спонукали єгипетські політичні сили шукати нові 

шляхи розширення власної електоральної бази. Як зауважував дослідник, майже 90% 

населення Єгипту [545] складало електорат Вафду [22]: “це рільники-феллахи, бажанням 

яких є земля та вода (вода в Єгипті це передумова врожаю)” [23]. Інакше кажучи, у баченні 

представників національно-центричних сил української суспільності Східної Галичини 

наприкінці 1920-х рр. суданська проблема мала визначальний вплив як на державну політику 

Великої Британії, так і на політичну стратегію Вафду. Вафдисти, врахувавши особливості 

соціальної структури, економічного розвитку, внутрішньополітичної та міжнародної 

ситуації, безкомпромісністю у суданському питанні зберігали вплив всередині країни, 

захищали національні інтереси та примушували британських політиків вносити корективи у 

зовнішньополітичний курс офіційного Лондону. 

Варто відзначити, що І. Лоський у статті також розглянув причини британських 

претензій на Судан, що підвищує об’єктивність його висновків. Історик стверджував, що 

“англійці знаменито розуміють, що власник Судану є рівночасно паном ситуації цілої долини 

Нілю, отже, тим самим і Єгипту” [22]. Через це, як зазначав науковець, урядова делегація 

Гендерсона у тексті проекту договору відмовлялась від британського протекторату над 

Єгиптом, проте окремим пунктом наполягала продовжити договір 1899 р. між країнами щодо 

англо-єгипетського кондомініуму в Судані. Тобто, він підкреслював, що з проголошенням 

Єгипту незалежною державою, без включення до його складу Судану, британські політики 

розраховували зберегти статус-кво в обох країнах. 

На думку І. Лоського, офіційний Лондон та Каїр прагнули інтегрувати Судан через 

його природні ресурси, “які надають цій країні величезну матеріяльну вартість” [22]. 

Насамперед обидві держави претендували на поклади золота та нафти, хоча досить значними 

в країні є поклади корисних копалин мінерального походження. Припускаємо, що історик 

надавав суданським природним ресурсам важливого значення для економіки Великобританії 

і Єгипту, особливо цінною матеріальною базою вони виступали під час світової економічної 

кризи 1930-х рр.  

Необхідно відзначити, що незважаючи на поширення серед українства Східної 

Галичини у міжвоєнний період пробританських настроїв, І. Лоський у статті звернувся до 

теми становлення британського неоколоніалізму. Зокрема, дослідник наголошував, що 

офіційний Лондоном під час конфлікту навколо Судану вдавався до розпалювання 

міжнаціональної ворожнечі між суданцями та єгиптянами шляхом популяризації гасла 

“Судан для мешканців Судану” й обіцянок надати країні статусу автономної територіальної 

одиниці в складі Великобританії [22]. Таким чином, вважаємо, на початку 1930-х рр. 

в українській візії Британська співдружність націй поставала як держава, що перебувала на 

шляху трансформації імперії у федерацію, хоча пріоритетність англійських державних 

інтересів призводила до використання у відносинах із колишніми залежними країнами нових 

колоніальних методів. 

На основі аналізу публікацій І. Лоського, присвячених англо-єгипетським відносинам, 

вважаємо за можливе зазначити, що і на початку 1930-х рр. його погляди не зазнали істотних 

змін. У його баченні єгиптяни не були готові за рівнем культурного та політичного розвитку 

до побудови незалежної держави [23]. Окрім того, після смерті Заглул-паші партія Вафд, 

зазначав І Лоський, перестала бути очільником та захисником нації. Основна мета 

партійного керівництва ‒ залишатися при владі, вдаючись до популістських методів 

всередині країни та політичних інтриг у відносинах з Англією: від обіцяно підписати договір 

“на вигідних умовах для Великої Британії” до погроз “повторення випадків в Індії” [23, с. 2]. 

Інакше кажучи, у своїх публікаціях, дотичних до єгипетської проблематики, дослідник 

піднімав актуальну на той час тему – вождизму. 
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Варто зазначити, що в українській суспільно-політичній думці Східної Галичини 

1919−1939 рр. не досліджувалась окремо особа Заглул-паші. Проте публікації тогочасної 

преси засвідчують, що східногалицькі українці пов’язували, як і І. Лоський, складнощі 

державотворчого процесу в Єгипті з відсутності загальновизнаного національного лідера. 

Історик писав, що зі смертю засновника Вафду Заглул-паші, антибританський рух втратив 

провідника, який на основі національної ідеї зумів сконсолідувати народ та вивів визвольні 

змагання на новий рівень відносин з великою Британією. Через це, припускаємо, що історик 

визнавав, що на рубежі 1920−1930-х рр. Єгипет потребував британської присутності у 

зв’язку з політичною незрілістю національної політичної еліти, яка дбала лише про 

перебування при владі, вдаючись до популізму та дипломатичних інтриг, чим штовхала 

країну в громадянську війну. 

Отже, вважаємо, що наприкінці 1920 − на початку 1930-х рр. Ігор Лоський на 

сторінках часопису “Ділоˮ розглядав британсько-єгипетські відносини з європоцентриської 

позиції. В українській візії труднощі єгипетської влади в процесі налагодження відносин з 

офіційним Лондоном були пов’язані з колоніальним минулим країни та приналежністю до 

східної цивілізації. З одного боку, британський уряд прагнув повернути втрачені позиції 

держави на міжнародній арені шляхом встановлення неоколоніальних відносин з колишніми 

залежними територіями. З іншого ‒ приналежність Єгипту до Сходу в баченні дослідника 

обумовило політичну незрілість єгипетського суспільства та відсутність лідера, який зумів 

би самостійно реалізовувати та ефективно захищати національні інтереси. 

У першій половині 1930-х рр. українські періодичні видання Східної Галичини 

продовжували інформувати читачів про розвиток англо-єгипетських відносин [31] та 

внутрішньополітичну ситуацію у Єгипті [36]. Проте підвищення інтересу східногалицьких 

українців до проблематики спостерігається під час італійсько-абіссинської війни 1935−1936 

рр. На наш погляд, українське бачення єгипетської проблеми у цей період представлено в 

публікаціях часопису “Батьківщина”, редакція якої тільки у 1935 р. звернулася до 

єгипетської проблематики [18; 21]. У візії українських громадських та політичних діячів, 

об’єднаних періодичним виданням, Єгипет виступав передусім як важливий стратегічний 

пункт панування Великої Британії в Індії [21]. Інакше кажучи, у публікації висловлювалася 

думка, що британський політикум розглядав збереження контролю над єгипетськими 

територіями необхідною умовою цілісності і могутності держави, що й визначало 

нерівноправний характер британського правління: “дала Анґлія цій країні половинну 

державність: окремий уряд, військо і короля. Але дійсна влада залишалась таки в руках 

анґлійців” [21]. 

Втрату офіційним Лондоном своїх позицій у Єгипті та активізацію єгипетської 

національно-визвольної боротьби політично активні східногалицькі українці пов’язували із 

вдалою освітньою політикою останнього. Зокрема, в країні на середину 1930-х рр. соціальну 

базу антибританського руху та електорат партії “Вафд” поповнила молодь [21], що 

відзначали на своїх сторінках й інші часописи Східної Галичини
 
. Окрім того, зауважувалось, 

що це не були стихійні виступи молодих людей, а організаційно оформлене об’єднання 

“Зелені сорочки” з провідником і чіткою програмою вимог та діяльності, що варте для 

наслідування [15]. Тобто, на середину 1930-х рр. представники української громадськості 

Східної Галичини черговий раз наголошували, що характер освітньої політики держави 

визначає стратегію політичний курс країни. Водночас вони і надалі вважали Великобританію 

однією із найбільш впливових світових держав, яку єгипетський національно-визвольний рух 

не примусить змінити зовнішньополітичний курс. Аналогічні заяви були зроблені на 

шпальтах газети “Шлях нації” [20, с. 59]. Хоча в окремих публікаціях часопису автори 

наголошували на тому, що народ Єгипту готовий до завершення боротьби проти Великої 

Британії у збройний спосіб і створення незалежної держави [18]. Водночас, необхідно 

зазначити, що у середині 1930-х рр. на сторінках української преси Східної Галичини 

періодично друкувалися замітки про підтримку окремими англійськими політиками 

української сторони у конфлікті з Польщею [6]. У світлі цього, вважаємо, що вищезазначені 
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публікації, дотичні до теми італійсько-абіссинської війни, повинні були сприяти поширенню 

пробританських настроїв серед пересічних українців-галичан. 

З 1936 р. простежується зниження інтересу східногалицьких українців до подій у 

Єгипті. Навіть підписання англо-єгипетської угоди, за якою визнавалась незалежність 

Єгипту, не знайшла широких відгуків серед представників українських громадсько-

політичних кіл Східної Галичини. Українські громадські діячі, об’єднані редакцією часопису 

“Новий час”, називали проголошену у 1936 р. незалежність Єгипту символічною, оскільки 

фактично британські позиції зберігалися в усіх державних сферах країни [14]. 

Українську візію англо-єгипетського договору 1936 р. представлено у статті “Єгипет 

рве кайдани”, опублікованої на сторінках часопису “Новий час” [12]. У публікації розкрито 

основні передумови і причини визнання офіційним Лондоном суверенітету Єгипту у 1936 р. 

Так, автор наполягав, що укладенню вищезазначеного двостороннього договору посприяла 

Паризька мирна конференція 1919 р., в роботі якої взяли участь не тільки делегати країн-

переможниць Заходу, а “в Версалі посадили були ріжні там азійські, африканські та 

середньо-американські півдикі державки… судити “варварську” Німеччину” [12]. Сучасник 

подій, відомий радянський дипломат та історик В. Потьомкін зазначав, що у конференції 

брали участь 27 держав, які були поділені на чотири категорії. Проте ні Німеччина, ані її 

союзники в регламенті не згадувалися [30]. Тобто, у роботі Паризької мирної конференції 

брали участь велика кількість неєвропейських держав, які належали до так званого Сходу, 

де вирішувалася доля впливових держав Заходу. 

Оскільки, підкреслювалося у статті “Єгипет рве кайдани”, народи Сходу сприймали 

європейців виключно як представників білої панівної раси, тому їхнє долучення до 

обговорення пунктів Версальського договору, який підписала Німеччина, знищило авторитет 

“білої людини серед колірових народів” [12]. Інакше кажучи, представники української 

суспільності, що гуртувалися навколо часопису “Новий час”, підкреслювали, що участь 

делегатів неєвропейських держав у вирішенні європейських проблем сприяло знищенню 

стереотипу власної меншовартості, який сформували колонізатори. Водночас конференція 

1919 р. у Парижі прискорила процес національної самоідентифікації, що призвело не тільки 

до втрати привілеїв європейських країн на Сході, а й змінило ситуацію на міжнародній арені 

– “колонії та півкольонії стають незалежними ”[12]. Тобто, участь представників всіх країн, 

які виступали на боці переможців у Першій світовій війні у процесі творення Версальського 

договору, спрямованого проти європейської країни Німеччини розглядалося у середовищі 

східногалицьких українців як одна з основних передумов визнання незалежності Єгипту 

Англією. 

На наш погляд, проголошення незалежності Єгипту, як і інших країн, що перебували 

під владою держав Європи, автор статті пов’язував з колоніальним минули, формуванням 

національно свідомої еліти (вафдисти у Єгипті ‒ А. Ш.) та “духом часу” [12]. Вважаємо, що 

представники української суспільності Східної Галичини, об’єднані редакцією часопису 

“Новий час”, притримувались загальноприйнятої точки зору. Вони зазначали, що протиріччя 

колоніальних методів управління з вільсонськими принципами призвели до активізації 

боротьби колоніально залежних народів під проводом національної еліти проти пануючої 

іноземної влади. 

Українська преса Східної Галичини останньої третини 1930-х рр. містить в основному 

матеріали хронікально-репортажного характеру, присвячені єгипетські проблемі. Замітки не 

засвідчували зміни українського бачення місця Єгипту в британській неоколоніальній 

політиці. 

Отже, наприкінці 1920−1930-х рр. українські громадські та політичні діячі Східної 

Галичини розглядали єгипетську проблему як логічний наслідок Першої світової війни для 

країн Сходу та у контексті зародження неоколоніалізму. Європоцентризм українців та 

превалювання пробританських настроїв в україномовному середовищі краю справили 

відчутний вплив на українську візію політики офіційного Лондона щодо Єгипту. З одного 

боку, представники українських громадсько-політичних кіл Східної Галичини негативно 
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ставилися до засилля англійців у всіх сферах життя країни та відверто пробританських 

позицій короля і уряду, що викликало політичну кризу в Єгипті. З іншого – редакції окремих 

україномовних газет Львова засуджували націоналістичний парламент за непоступливість у 

питанні налагодження відносин з офіційним Лондоном. Незважаючи на симпатії до 

національно-визвольних рухів залежних народів, політично активні українці Східної 

Галичини досить критично ставилися до вимог вафдистів, щоб британська адміністрація 

покинула терени країни. Вагомим аргументом представники східногалицької української 

інтеліґенції називали відсутність, після смерті Заглул-паші, загальновизнаного політичного 

лідера в Єгипті, який би міг керувати державотворчим процесом. Цей факт може свідчити 

про пануюче у тогочасному східногалицькому українському політикумі переконання про 

наявність харизматичного вождя як неодмінної умови успішного шляху до незалежності. 

Через це, більшість  українських громадських діячів краю притримувалися думки, що 

суверенітет зведе нанівець “цивілізаторські” досягнення єгиптян і Захід назавжди втратить 

країну. Серед усіх чинників, які посприяли зародженню неоколоніалізму в Єгипті, в 

українській візії визначальними були геостратегічні об’єкти – Суецький канал та Судан, які 

гарантували офіційному Лондону збереження статус-кво.  

Водночас проблематики залишається малодослідженою і потребує ширшого 

залучення архівних матеріалів та друкованих джерел  
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Шукалович А.Н. 

Британская политика относительно Єгипта 

на страницах украинской прессы Восточной Галичины (конец 1920-1930-х гг.) 

В статье рассматривается украинский взгляд на зарождение британского неоколониализма в Египте. 

Автор попыталась проследить в рецепциях украинских общественно-политических деятелей Восточной 

Галичины межвоенного периода следствия политики “привязывания” колонии к метрополии, которую 

использовал официальный Лондон как тактику управления страной. На основе анализа определяется ключевая 

роль Суэцкого канала и Судана в трансформации британского колониализма в неоколониализм. 

Ключевые слова: украинская общественно-политическая мысль, Восточная Галичина, Великобритания, 

Египет, Суэцкий канал, Судан 

 

 
A. Shukalovych 

The British Policy towards Egypt on the pages of the Eastern Galicia Press 

in the late 1920s and 1930s 

The article deals with Ukrainian vision for genesis of British neocolonialism in Egypt. The author makes an 

attempt to demonstrate the consequences of Official London Policy which used the tactic of attachment the colony to 

the metropole in ruling the country analyzing the receptions of Ukrainian public and political figures of Eastern Galicia 

in the interwar period. The key role of Sudan and the Suez Canal in the transformation of British colonialism into 

neocolonialism is found out in the article.  

Key words: Ukrainian social and political thought, Eastern Galicia, the UK, Egypt, the Suez Canal, Sudan 
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