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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап політичного життя 

Української держави зумовлює виняткове значення досліджень української 

суспільно-політичної думки ХХ ст., зокрема тих її аспектів, що стосуються 

формування національної свідомості та цивілізаційної ідентичності української 

політичної нації, а також елементів громадянського суспільства. Тривалий період 

українська наука була позбавлена можливостей об’єктивно вивчати суспільно-

політичні процеси минулого. Науковців, які займалися вивченням «небезпечних» 

сторінок історії, комуністична влада репресувала, або, навішавши ярлики 

«міфотворців», примусила замовчати. 

Проголошення незалежності України та поступовий рух нашої держави до 

Європи розвіяли стереотипи про «хуторянство» та меншовартість українців і 

спричинили своєрідний «перелом» національної свідомості українського 

суспільства. На цьому тлі в українських наукових, громадських та політичних 

колах відновилася дискусія щодо шляхів приєднання держави до європейського 

співтовариства, загальносвітового цивілізаційного простору. Позитивний досвід 

трансформації та вирішення внутрішніх проблем країн постсоціалістичного 

табору Центральної Європи, що стали членами ЄС та НАТО, зацікавив 

громадськість України.  

Питання запозичення українцями апробованих колишніми поневоленими 

націями моделей державотворення найбільш активно обговорювалось 

українством Східної Галичини протягом міжвоєнного періоду. На тлі пошуків 

вирішення східногалицької проблеми український політикум краю звернувся до 

вивчення антиколоніальних та національно-визвольних рухів народів 

Британської імперії. Це було зумовлено, як колосальним впливом офіційного 

Лондона на міжнародне життя, так й пошуками власних варіантів розв’язання 

складних проблем суспільно-політичного розвитку. Велика Британія тривалий 

час була своєрідним «стандартним зразком» колоніальної держави Нового часу, 

тому й національно-визвольні рухи народів, що перебували у залежності від 

британської метрополії, можна було розглядати як своєрідний алгоритм 

«типового» визвольного чи антиколоніального руху. Існують вагомі підстави 

стверджувати, що у міжвоєнний період східногалицькі українці сформували 

власне бачення національно-визвольних рухів народів, що входили до 

Британської колоніальної імперії. 

Водночас, слід відзначити, що в сучасній історіографії немає наукових 

праць, присвячених історії формування української візії національно-визвольних 

змагань залежних народів Британської імперії міжвоєнного періоду. Через це 

вважаємо перспективним та актуальним дослідження проблеми відображення 

антибританських національно-визвольних рухів народів Ірландії, Індії та Єгипту 

в українській суспільно-політичні думці Галичини 1919–1939 рр.  

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

виконана в рамках комплексної наукової теми «Громадсько-політична та 

професійна діяльність української інтелігенції у XIX–XX ст.» (номер державної 

реєстрації роботи 0112U004043) кафедри нової та новітньої історії України 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  
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Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу архівних джерел, 

опублікованих документів, періодичних видань, спогадів і листування 

об’єктивно дослідити відображення в українській суспільно-політичній думці 

Східної Галичини міжвоєнного періоду боротьби недержавних народів 

Британської імперії за національне визволення й самовизначення.  

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

- розкрити стан наукового опрацювання теми, оцінити її джерельну базу; 

- визначити причини інтересу представників української громадськості 

Східної Галичини до антиколоніальних національно-визвольних рухів на 

території Британської імперії; простежити динаміку цього зацікавлення протягом 

1919–1939 рр.; 

- охарактеризувати українську інтерпретацію ірландської проблеми; 

- розглянути оцінки, які давали представники східногалицького 

українського інтелектуального середовища антиколоніальному визвольному 

рухові в Індії та британській реакції на нього;  

- проаналізувати проблему вождизму в українській суспільно-політичній 

думці Східної Галичини міжвоєнного періоду на основі політичних біографій 

Імона де Валера та Махатми Ґанді;  

- висвітлити характерну для українських громадсько-політичних кіл 

Східної Галичини специфіку візії антибританських національно-визвольних 

рухів у країнах мусульманського Сходу. 

Об’єктом дослідження є суспільно-політичне життя Східної Галичини 

міжвоєнного періоду. 

Предметом дослідження є ідеї, погляди, уявлення та оцінки, котрі 

демонстрували українські суспільно-політичні середовища Східної Галичини 

стосовно тактики та методів національно-визвольних рухів колоніально 

залежних народів Британської імперії, а також рівень усвідомлення й розуміння 

специфіки національно-визвольних рухів у цивілізаційно відмінних між собою 

британських володіннях протягом 1919–1939 рр. 

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють 1919–

1939 рр. Нижня межа обрана із урахуванням часу появи перших публікацій про 

антибританські національно-визвольні рухи в україномовній пресі, що 

поширювалася на східногалицьких землях у міжвоєнний період. Верхня межа 

визначена часом приєднання західноукраїнських земель до СРСР, що завершило 

існування української непідцензурної суспільно-політичної думки Східної 

Галичини. 

Методологічну основу дослідження визначають принципи історизму, 

науковості та об’єктивності. Під час дослідження використовувались 

загальнонаукові та спеціальні історичні методи: дедукції, індукції, узагальнення 

та систематизації однотипних фактів, порівняльного аналізу (для виявлення 

спільних та відмінних позицій у поглядах представників різних громадських 

та політичних кіл Східної Галичини), системно-функціональний 

(для комплексного вивчення української суспільно-політичної думки Східної 

Галичини, що сформувалася на тлі українсько-польського конфлікту та під 



3 

впливом західноєвропейської громадсько-політичної думки), проблемно-

хронологічний підхід (у викладенні матеріалу). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:  

- виявлено та введено в науковий обіг значну кількість історичних джерел, 

зокрема, спеціальних пресових публікацій 1919–1939 рр., а також архівних 

документів, які дали змогу проаналізувати відображення національно-визвольної 

боротьби народів Ірландії, Британської Індії та Єгипту в українській суспільно-

політичній думці Східної Галичини 1919–1939 рр.; 

- проведено дослідження ставлення українських громадсько-політичних 

діячів до антиколоніальних визвольних рухів бездержавних народів Британської 

імперії;  

- розкрито підходи щодо запозичення українцями ірландських методів 

боротьби проти польської влади для вирішення східногалицької проблеми; 

- проаналізовано уявлення українських інтелектуальних середовищ Східної 

Галичини про національно-визвольний рух народів Британської Індії 

під проводом М. Ґанді; 

- висвітлено погляди східногалицьких українців на антибританські 

змагання народів мусульманського Сходу, як частину світового процесу 

«пробудження Азії»; 

- розглянуто українську візію визвольних змагань у Єгипті протягом 

міжвоєнного періоду. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані під час написання наукових праць із суспільно-

політичної історії Східної Галичини та України; у підготовці та викладанні 

нормативних і спеціальних курсів із новітньої історії України, Великобританії, 

Ірландії, Індії та Єгипту, для проведення семінарських занять, написання 

дипломних робіт студентів історичних та інших гуманітарних факультетів у 

вищих навчальних закладах.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорено на засіданнях кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн 

Львівського національного університету імені Івана Франка, а також 

оприлюднено на міжнародній науковій конференції «Наука – XXI століття» 

(Київ, червень 2012), міжнародній інтернет-конференції «Актуальні проблеми 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (Київ, жовтень 2012) у 

рамках V Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації», 

VІ Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Дні науки історичного 

факультету – 2013» (Київ, квітень 2013). 

Публікації. Зміст дисертації розкрито у дев’яти авторських публікаціях, з 

яких п’ять опубліковано у наукових фахових виданнях, одна стаття – у 

зарубіжному виданні. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

поділених на 10 підрозділи, висновків, списку використаних джерел та 

літератури (964 позиції) та 8 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 274 

сторінки, з них основного тексту – 199 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі розкрито актуальність, визначено об’єкт і предмет дослідження, 

мету і завдання, хронологічні межі, практичне значення дисертації та її наукову 

новизну, сформульовано методологічні засади наукової праці.  

У першому розділі «Історіографія, джерела та методологія 

дослідження» проаналізовано стан наукового опрацювання теми, 

охарактеризовано джерельну базу роботи та розкрито методологію дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» розглянуто рівень дослідження 

проблеми в історичній літературі. Історіографію обраної проблематики поділено 

на три групи.  

Першу групу складають праці загального характеру М. Лозинського, 

С. Томашівського, О. Назарука, В. Кучабського, М. Шаповала та І. Лисяка-

Рудницького, в яких висвітлено історію суспільно-політичної думки Східної 

Галичини 1919–1939 рр. Предметом дослідження М. Кугутяка, І. Васюти, 

Я. Грицака, С. Кульчицького, М. Швагуляка, Г. Касьянова стало суспільно-

політичне життя східногалицьких земель міжвоєнного періоду.  

Другу групу історіографії проблеми представляє тематичний комплекс 

досліджень українських та західних вчених, які були опубліковані в незалежній 

Україні. Усі вони взаємопов’язані між собою через специфіку об’єкта 

дослідження.  

Серед досліджуваних українськими вченими проблем національно-

визвольних рухів на території Британської імперії у міжвоєнний період 

актуальність зберігає ірландське питання. Його осягненню присвячено збірник 

статей діячів українського націоналістичного руху «Нація, яка не капітулює», 

впорядкований Я. Ілляшем і В. Рогом
1
. Збірник репрезентує візію сучасних 

представників українських націоналістичних кіл національно-визвольного руху в 

Ірландії. Теоретичний доробок ірландської проблеми у дослідженні значно 

доповнюють статті І. Патриляка
2
, Г. Казакевича

3
 та К. Галушка

4
. Науковці 

продовжили традицію співставлення ірландців та українців, започатковану 

українською суспільно-політичною думкою на початку ХХ ст. Цінність 

публікації О. Гончарук
5
 полягає у тому, що в ній автор проаналізувала праці з 

історії Ірландії в українській історіографії першої половини ХХ ст.  

Специфіку відображення національно-визвольних змагань народу Ірландії 

в українській суспільно-політичній думці Східної Галичини міжвоєнного періоду 

                                                           
1 Нація, яка не капітулює. Збірка статей / [ред. Я. Іляш, В. Рог]. ‒ К. : Укр. Видав. Спілка, 2011. ‒ 144 с. 
2
 Патриляк І. Година справжньої свободи [Електронний ресурс] / І. Патриляк // День: щоденна 

всеукраїнська газета. «Україна Incognita». – Режим доступу: incognita.day.kiev.ua/godina-spravzhnoyi-

svobodi.html 
3
 Казакевич Г. Паралельна боротьба: 90 років тому стало відомо, що Ірландія отримає свободу 

[Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Тиждень. − 2011. – 20 груд. − Режим доступу: 

mobile.tyzhden.ua/History/37178 
4
 Галушко К. «Господня воля» [Електронний ресурс] / К. Галушко. − Режим доступу: 

http://tyzhden.ua/Publication/3838 
5
 Гончарук О.В. Історія Ірландії в українській історіографії [Електронний ресурс] / О.В. Гончарук. – 

Режим доступу: www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/.../49_goncharyk_ov.pdf 
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розглядає монографія Дж. Маккормака
6
. Праця Ю. Ґальтунґа та А. Несс

7
 

дозволила більш повно проаналізувати і охарактеризувати українське бачення 

визвольного руху народів Британської Індії. Індійські національно-визвольні 

змагання науковці висвітлюють у контексті біографії М. Ґанді, що саме мало 

місце і в українській суспільно-політичній думці Східної Галичини 1919– 

1939 рр. У межах вивчення української візії антибританських визвольних рухів 

неєвропейських залежних народів як конфлікту цивілізацій Сходу та Заходу 

заслуговують на увагу монографії основоположника постколоніальної теорії 

Е. В. Саїда
8
. Проблема антибританської боротьби єгиптян у міжвоєнний період в 

українській історіографії не представлена. 

Тема національно-визвольних змагань міжвоєнного періоду на території 

Британської імперії належить до маловивчених в українському історіописанні. 

Історики України (М. Бур᾽ян, Е. Кучменко, О. Сахновський, О. Чувпило та ін.) 

торкалися окремих аспектів антибританських рухів народів Ірландії, Індії та 

Єгипту міжвоєнного періоду. Проте проблема дослідження не належала до кола 

їхнього наукового інтересу.  

Основну частину третьої історіографічної групи складають праці 

російських науковців та російськомовні переклади творів західних дослідників. 

Їхнє використання у роботі обумовлено потребою уточнення / доповнення 

поглядів українських громадських та політичних діячів Східної Галичини 1919–

1939 рр. на цю проблему. Наявна у них інформація підтверджує / заперечує 

дискусійні місця у роботі. Підвищують об’єктивність дослідження української 

візії ірландської проблеми монографії Г.В. Мортона, П. Невілла та Н. Дейвіса. 

Цінними для розуміння ольстерської проблеми стали публікації М. Орлової, 

О. Полякової, П. Потапейка та І. Напалкової.  

Через призму висвітлення діяльності чи філософії М. Ґанді теми 

національно-визвольних змагань в Британській Індії міжвоєнного періоду 

торкаються К. Клеман, Дж. Оруелл, Л. Полонська, О. Мартинишина, 

С. Девяткіна. Новий погляд на проблему антибританської визвольної боротьби 

на Сході у 1919‒1939 рр. представлено в узагальнюючих працях Л. Васильєва, 

Е. Ді Нольфо, Р. Осборна, С. Таміта-Дельгода. Для пояснення специфіки 

українського бачення національно-визвольних змагань народів Ірландії, Індії та 

Єгипту використано монографію П. Брендона
9
. Проблеми індійського 

національно-визвольного руху розглядали у статтях Ф. Юрлов, 

В. Бєлокреницький; антибританського руху в Єгипті ‒ М. Бур’ян, Е. Панфіленко.  

Таким чином, в українській історіографії дотепер відсутні як спеціальні, 

так й синтетичні праці, присвячені відображенню національно-визвольних рухів 

народів Британської імперії в українській суспільно-політичній думці Східної 

                                                           
6
 Маккормак Д. Історія Ірландії. Люди і події, які сформували країну / Д. Маккормак ; пер. англ. з 

А.Олійник, Т. Бойко. – К. : Юніверс, 2006. − 296 с.  
7
 Ґальтунґ Ю. Політична етика Ґанді / Ю. Ґальтунґ, А. Несс ; пер. з норвез. Н. Іваничук. − Львів : Вид-во 

«Місіонер», 2001. − 280 с. 
8
 Саїд Е. Культура й імперіалізм / Е. Саїд. − К. : Критика, 2007. − 608 с.; Саїд Е.В. Орієнталізм / Е.В. 

Саїд ; пер. з англ. В. Шовкун. − К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. − 511 с. 
9
 Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи 1781−1997 / Пирс Брендон. – М. : АСТ 

Москва, 2010. – 957 с. 
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Галичини 1919‒1939 рр. Окремі публікації українських істориків, котрі в той чи 

інший спосіб звертаються до досліджуваної нами проблематики, концентрують 

свою увагу на фактологічній стороні згаданих рухів і не пропонують узагальнень 

чи інтерпретації; вітчизняні праці не ґрунтуються на джерельних матеріалах. Із 

зрозумілих причин зарубіжна історіографія не торкалася українських сюжетів 

сприйняття та оцінок національно-визвольних рухів народів Британської імперії 

міжвоєнного період. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» охарактеризовано 

комплекс джерел, які відображають уявлення, ідеї та оцінки українських 

громадсько-політичних кіл Східної Галичини про національно-визвольні рухи 

народів Британської імперії міжвоєнного періоду.  

Відповідно до завдань дослідження, друковані (видані у Львові, або в 

поодиноких випадках за межами Східної Галичини) та архівні джерела умовно 

розділені на чотири підгрупи: 1) документальні джерела (документи органів 

державної влади та місцевого самоуправління); 2) оповідні джерела (твори 

науково-популярної, художньої літератури, публіцистика); 3) періодична преса; 

4) джерела особового погодження (спогади, мемуари, листи, автобіографії, 

неопубліковані статті). 

Серед значної кількості джерел, дотичних до проблеми дослідження, 

найменш численною є підгрупа документальних. Цінність фонду ЛННБ імені 

В. Стефаника о/н – 138
10

 та справи № 221 фонду о/н
11

 полягає насамперед у тому, 

що у ньому зосереджено документи, які характеризують політичну ситуацію в 

Східній Галичині у 1920-х рр. та наприкінці 1930-х рр.  

До найчисленнішої підгрупи належать оповідні опубліковані джерела. 

Значний за обсягом та цінний за змістом шар інформації про рецепцію 

представників українського інтелектуального середовища Східної Галичини 

1919–1939 рр. ірландського національно-визвольного руху містять виявлені 

у бібліотеках Львова праці, опубліковані за межами краю: «Як Ірландія здобула 

собі волю» М. Гехтера
12

, «Національна революція в Ірландії» Ф. Крушинського
13

 

та «Нарід – собі…» О. Бочковського
14

.  

Інтерес українських інтелектуальних середовищ до ірландських лідерів 

засвідчує брошура «Даніел О’Коннел» Д. Донцова. Особливу цінність 

представляє український варіант політичної біографії І. де Валера у праці 

І. Обуха «Де Валєра. Національний герой Ірляндії»
15

. Згадана робота представляє 

головні типологічні особливості сприйняття українською інтелігенцією Східної 

                                                           
10

 Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів, фонд о/н – 138 

(Матеріали про події в Галичині 1922–1923 рр. Львів. 1922, 1923). – 25 арк. 
11

 Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів, ф. о/н, спр. № 221 

(Отчѐт о политико-общественном движении в Галичине за годы 1934–1935–1936, составленный 

отделом публичной безопасности при Львовском воеводстве), арк. 1, 6, 12, 15. 
12

 Григорович М. Як Ірляндія здобула собі волю / М. Григорович. – Катеринослав ; Ляйпціг : Укр. вид-

во в Катеринославі, 1924. – 64 с. 
13

 Крушинський Ф. Національна революція в Ірландії / Ф. Крушинський. – Париж : Видання «Укр. Визв 

бібліотеки». – 1931. − 176 с. 
14

 Бочковський О.І. Нарід – собі (шляхами національної самодопомоги серед ріжних народів) / О.І. 

Бочковський. − Прага-Подєбради : [б. в.], 1932. – 44 с. 
15

 Обух І. Де Валєра. Національний герой Ірляндії / І. Обух. − Львів, 1938. − 32 с. 
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Галичини 1919–1939 рр. політичної діяльності ірландського лідера. Окремих 

брошур чи книг, які б висвітлювали ставлення східногалицького українства 

до антибританських рухів народів Індії та Єгипту чи їхніх лідерів не виявлено. 

У підгрупі оповідних джерел вагоме місце у дослідженні візії 

проірландсько налаштованої частини східногалицького українства займають 

публікації С. Томашівського
16

. У роботі погляди їхніх опонентів висвітлено 

завдяки статті Д. Левицького
17

. Ставлення політично активних східногалицьких 

українців до індійського лідера репрезентовано окремими публікаціями 

провідних часописів краю та циклом статей В. Левицького (Софроніва)
18

. 

Загальні оцінки серед українських інтелектуальних середовищ Східної Галичини 

антибританських рухів в Азії саме як зіткнення цивілізацій Сходу і Заходу 

почерпнуто зі статті Ґ. Ферреро у перекладі М. Кічури
19

, публікацій Пилипа Сн.
20

 

(псевдонім не вдалося розшифрувати – А. Ш.), В. Целевича
21

. Цінну інформацію 

про українське бачення антибританських визвольних рухів на Сході
22

, в тому 

числі єгипетської проблеми
23

, отримано автором із статей І. Лоського.  

Осібно у переліку опублікованих джерел дослідження виділяються 

інформаційно-репортажні замітки україномовних громадсько-політичних 

журналів, місцевих та діаспорних газет, що були розповсюджені у Східній 

Галичині у 1919‒1939 рр.

 Політичні погляди редакцій часописів та дописувачів 

практично не позначилися на змісті та характері публікацій. Відрізняється 

кількісна характеристика публікацій українських часописів щодо кожного з 

напрямків національно-визвольних змагань.  

Протягом 1920–1939 рр. на сторінках українських газет Східної Галичини 

було надруковано 1239 публікацій, дотичних до проблематики дослідження. У 

дослідженні бачення української інтелігенції національно-визвольної боротьби в 

Ірландії розкрито завдяки 433 пресовим публікаціям. З’ясовано, що найбільша 

кількість заміток, присвячених ірландському питанню, – 242 (близько 56 %) 

опубліковано протягом 1920‒1923 рр. Із 408 українських пресових публікацій, 
                                                           
16

 Томашівський С. З політичної хроніки (Льозанська конференція. – Льондонські наради. – Ірляндська 

конституція) / С. Томашівський // Свобода: політ., просвіт. і госп. часопис. − 1922. − Ч. 45. − 26 грудня. 

− С. 1−2; Томашівський С. Ірійська держава / С. Томашівський // Під колесами історії: нариси і статті. – 

Берлін : Укр. слово, 1922. − С. 58−66. 
17

 Левицький Д. Ірляндія і «Ірляндія» / Д. Левицький // Діло. − 1927. − Ч. 158.− 20 лип. − С. 3. 
18

 Левицький В.С. Магатма Ґанді / В.С. Левицький // Діло. − 1930.  − Ч. 104. − 14 трав. − С. 2; 

Левицький В.С. Магатма Ґанді / В.С. Левицький // Діло. − 1930. − Ч. 111. − 22 трав. − С. 2. 
19

 Ферреаро Ґ. Азійський парадокс / Ґуґлієльмо Ферреаро ; перек. М.К. // Нова зоря. − 1930. − Ч. 1. − 8 

січ. − С. 6−7. 
20

 Пилип Сн. Підбиті азійські раси і небезпека війни / Сн. Пилип // Нова зоря. − 1926. − Ч. 5. − 7 лют. − 

С. 5−6. 
21

 Целевич В. Сумерк велитнів. Кріза великодержав і імперіялізмів / В. Целевич // Шлях нації. − 1935. − 

Ч. 3−4. − С. 32−38. 
22

 Л.Л. Липень на Сході / Л.Л. // Діло. − 1930. − Ч. 178. − 13 серп. − С. 1−2. 
23

 Л.Л. Єгипет / Л.Л. // Діло. − 1930. − Ч. 158. − 20 лип. − С. 1; Л.Л. Єгипет перед виборами / Л.Л. // 

Діло. − 1931. − Ч. 87. − 23 квіт. − С. 1−2. 

 «Батьківщина», «Борітеся – Поборете!», «Визволення», «Громадський вістник», «Громадська думка», 

«Громадський голос», «Діло», «Заграва», «Літературно-науковий вісник», «Нова зоря», «Новий час», 

«Праця», «Свобода», «Свобода: політичний, просвітницький і господарський часопис», «Сурма», 

«Український вістник», «Український голос», «Українська думка», «Український прапор», «Українське 

слово», «Шлях нації». 
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що стосуються індійської проблеми, 314 ‒ близько 77 %, оприлюднено 

у 1930‒1933 рр. Зростання інтересу українців до антибританських рухів народів 

Ірландії та Індії припадає на пік боротьби в цих країнах.  

Дослідження української візії антибританських рухів на Сході базується 

на інформації, отриманої з 398 публікацій преси Східної Галичини. Зазначений 

перелік містить 148 заміток та статей, присвячених єгипетській проблемі, 

більшість з яких надруковано у часописі УНДО «Діло». Характерним був 

стабільно низький рівень інтересу східногалицьких українців до подій у Єгипті. 

Тільки у 1935‒1939 рр. на сторінках українських часописів Східної Галичини 

було надруковано 75 публікацій, – близько 51 % заміток та статей з єгипетської 

проблеми. Українські громадсько-політичні діячі Східної Галичини звертали 

увагу на події у Єгипті в час появи аналогічних публікацій у західноєвропейській 

пресі.  

Підгрупа джерел особового походження у дослідженні представлена 

п’ятьма фондами ЦДІА України у Львові – № № 311, 359, 368, 401, 406, 

спогадами В. Черчілля й творами М. Ґанді. Важливими для розуміння 

української візії антибританських рухів народів Ірландії, Індії та Єгипту є 

спогади (мемуари), листи, неопубліковані статті сучасників подій: 

Є. Левицького, В. Левинського, О. Назарука, С. Томашівського. Джерелом 

додаткової інформації уявлень української інтеліґенції Східної Галичини 

міжвоєнного періоду про антибританський рух у Єгипті у дослідженні стали 

матеріали неопублікованих статей на політичну тематику О. Назарука фондів 

№ 359 та № 406.  

Підрозділ 1.3. «Методологія дослідження» присвячений методологічним 

засадам дисертаційної роботи.  

Застосування принципу історизму надало дисертантці можливість повною 

мірою використати конкретно-історичний підхід щодо оцінки української візії 

національно-визвольних рухів народів Британської імперії з урахуванням 

конкретних соціально-економічних та культурних умов, в яких опинилися 

східногалицькі українці у міжвоєнний період. 

Під час вивчення численної джерельної бази дослідження застосовано 

загальнонаукові методи: індукції та дедукції, узагальнення та систематизації 

однотипних фактів. Завдяки принципові розвитку висвітлено динаміку 

сприйняття й відображення національно-визвольних рухів народів Британської 

імперії в українській суспільно-політичній думці Східної Галичини 1919–

1939 рр., здійснено тлумачення політичних біографій І. де Валера та М. Ґанді, 

з’ясовано специфіку опису на шпальтах українських газет єгипетської проблеми. 

Проблема адекватної інтерпретації образів, уявлень та ідей, які 

сформувалися в учасників та очевидців національно-визвольних рухів народів 

Британської імперії, та їх сприйняття українськими інтелектуалами в умовах 

складної внутрішньополітичної ситуації в Східній Галичині в 1919–1939 рр., 

обумовило звернення до методів інтелектуальної історії. У роботі на основі 

історико-антропологічного підходу проаналізовано відображення ідеї 

запозичення ірландських методів боротьби українцями проти польської влади, 

уявлення східногалицької української інтеліґенції про неготовність єгиптян 
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до державотворення. Особливо цінними є основні принципи імагологічної 

дослідницької програми при вивченні української візії антибританських рухів 

народів Індії та Єгипту у дихотомії Захід – Схід.  

Методологічну основу дослідження визначають принципи науковості й 

об’єктивності. У дисертації використано цивілізаційний підхід до аналізу 

суспільних подій. Залучення проблемно-хронологічного методу у викладі 

матеріалу допомогло автору всебічно проаналізувати українську візію 

ірландського, індійського та єгипетського національно-визвольних рухів 

міжвоєнного періоду.  

Другий розділ «Ірландська проблема в оцінках українського 

інтелектуального середовища Східної Галичини» містить три підрозділи.  

У підрозділі 2.1. «Політична ситуація українців у Другій Речі Посполитій» 

встановлено, що процес інкорпорації Східної Галичини Другою Річчю 

Посполитою, переслідування і дискримінація українців польською владою на тлі 

проголошення незалежності в окремих англійських колоніях спонукали 

українські інтелектуальні середовища звернутися до вивчення досвіду 

національно-визвольної боротьби залежних народів Британської імперії 

міжвоєнного періоду. 

14 березня 1923 р. Рада Послів держав Антанти затвердила суверенітет 

Польщі над Східною Галичиною, що викликало масові протести українства 

краю. Окремі політики закликали перетворити Східну Галичину в українську 

Ірландію
24

.  

Представники українських політичних таборів Східної Галичини, 

аналізуючи суспільно-політичну ситуацію в країні, намагались визначити 

внутрішні пріоритети на шляху задоволення в майбутньому державотворчих 

прагнень українців. Водночас активізувалися пошуки нової стратегії та тактики 

національно-визвольної боротьби, які б враховували власний та апробований 

іншими народами досвід державотворення. 5 лютого 1920 р. на шпальтах 

часопису «Громадська думка» виділено три основні внутрішні проблеми 

офіційного Лондона – національно-визвольні рухи в Індії, Єгипті та Ірландії. З 

цього часу і до 1939 р. зазначені питання стали актуальними у дослідженні 

української суспільно-політичної думки Східної Галичини. 

Такий інтерес української спільноти Східної Галичини міжвоєнного 

періоду зумовлювався низкою причин: активізація національно-визвольних рухів 

у найбільшій колоніальній імперії в історії людства, що підпорядковувалась 

Британській Короні; українці Східної Галичини розглядали офіційний Лондон 

своїм потенційним покровителем у вирішенні східногалицької проблеми; 

особливою була позиція Лондона щодо дискримінації українців у Другій Речі 

Посполитій; українству Східної Галичини імпонував процес еволюції 

британської політики щодо залежних територій та колоній.  

У підрозділі 2.2. «Значення та сутність боротьби ірландського народу 

в уявленнях українського політикуму Східної Галичини» висвітлено ставлення 

                                                           
24

 Гаврилів І. Українсько-польське протистояння у міжвоєнний період: форми і методи боротьби 

західноукраїнських політичних сил за відновлення державності [Електронний ресурс] / І. Гаврилів. – 

Режим доступу: www.inst-ukr.lviv.ua/files/17/200Havryliv.pdf 

http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/17/200Havryliv.pdf
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українських громадських та політичних кіл до можливості запозичення 

ірландської моделі державотворення східногалицькими українцями, розглянуто 

українську візію ольстерської проблеми у контексті українсько-польського 

конфлікту в Східній Галичині.  

Послідовна і безкомпромісна шовіністична політика ополячення Східної 

Галичини на початку 1920-х рр. за допомогою жорстоких репресій призвела до 

відродження у середовищі української інтеліґенції ідеї про необхідність вивчення 

державотворчого досвіду ірландців, сформульованої наприкінці ХІХ ст.  

Протягом міжвоєнного періоду превалювали проірландські настрої у 

середовищі українства Східної Галичини. Водночас східногалицькі українці не 

займали відверто антибританських позицій, хоча й засуджували колоніальну 

політику Англії. 

Тривалість визвольної боротьби ірландців проти англійців та їхні успіхи у 

1919–1921 рр. сприяли формуванню думки щодо запозичення в Україні моделі 

боротьби за державну незалежність в Ірландії. У працях М. Гехтера, 

Н. Дорошенко, І. Обуха, А. Лотоцького, публікаціях провідних часописів Східної 

Галичини (виокремлено у роботі в окремий напрям) закцентовано на проблемі 

ідеалізації Ірландії, нерідко проводяться паралелі між народами та країнами.  

Другий напрям української суспільно-політичної думки Східної Галичини 

репрезентовано працями С. Томашівського, Д. Левицького, О. Бочковського. 

Вони виступали проти точного копіювання ірландських методів боротьби, 

наголошували на необхідності адаптації відповідно до особливостей українських 

реалій. Свої позиції представники української інтеліґенції обґрунтовували 

відмінностями політичного становища і менталітету двох народів. Вони не 

виключали можливості у перспективі використання українцями окремих форм 

боротьби ірландців. Проте підкреслювали, що на даному етапі перші не були 

готові до такого кроку через зовнішні і внутрішні причини. Д. Левицький 

категорично заявляв, що ірландські методи боротьби за волю проти Англії були 

унікальними, і жоден із недержавних народів, зокрема й український, не може 

ними скористатися. 

В українській суспільно-політичній думці Східної Галичини міжвоєнного 

періоду осібно виділявся внесок у завершення збройного етапу національно-

визвольного руху в Ірландії 1919‒1923 рр. американських ірландців та США. 

Успіхи визвольної боротьби на початку 1920-х рр. східногалицька українська 

спільнота пов’язувала з підтримкою католицької церкви, яка виступила 

важливим чинником консолідації ірландців.  

У світлі дослідження ірландського національно-визвольного руху 

особливий інтерес для українських громадсько-політичних кіл Східної Галичини 

представляла ольстерська проблема. Вони вбачали її подібність із 

східногалицьким питанням в Другій Речі Посполиті. Аналогія проводилась між 

ольстерцями-протестантами в Північній Ірландії та поляками-католиками у 

Східній Галичині, які суттєво гальмували державотворчий процес ірландців та 

українців. У середовищі східногалицької української інтелігенції превалювала 

думка, що Ольстер був першопричиною трьох проблем – поглиблення англо-
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ірландського конфлікту, громадянської війни в Ірландії та поширення тероризму 

у Великій Британії й Ірландії. 

У підрозділі 2.3. «Проекція «вождизму» та «лідерства» в ірландському 

національно-визвольному русі на суспільно-політичний простір Східної Галичини 

(на прикладі Імона де Валера)» відображено рецепцію політичної біографії лідера 

ірландського національно-визвольного руху І. де Валера серед українства 

Східної Галичини. 

З іменем І. де Валера східногалицькі українці пов’язували завершальний 

етап ірландського національно-визвольного руху. Весь комплекс поглядів на 

нього поділявся на два вектори: І. де Валера як геній національної революції та 

де Валера як призвідник громадянської війни в Ірландії.  

В українській суспільно-політичній думці Східної Галичини сторінки дещо 

ідеалізованого варіанту біографії І. де Валера постали як своєрідні етапи 

формування національно свідомого суспільства та розгортання національно-

визвольної боротьби. Врегулюванню конфлікту з Британською імперією, у 

баченні східногалицької української інтелігенції, сприяла його місія у США, 

завдяки якій ірландський національно-визвольний рух був фінансово підсилений 

та отримав політичну підтримку світової спільноти.  

Несприйняття І. де Валера англо-ірландського договору 1921 р. українські 

громадсько-політичні діячі Східної Галичини розглядали як одну з причин 

громадянської війни 1922‒1923 рр. в Ірландії. Водночас політично активні 

східногалицькі українці не висловлювали різкої критики в його сторону.  

Прем’єрству І. де Валера в українській суспільно-політичній думці Східної 

Галичини приділено мало уваги. Представники українського інтелектуального 

середовища краю зауважували наприкінці 1930-х рр., що попри його політичні 

успіхи примирення в країні не було досягнуто.  

Третій розділ «Особливості визвольного руху в Індії в інтерпретаціях 

української громадськості Східної Галичини» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 3.1. «Українська візія національно-визвольних змагань народів 

Британської Індії» розглянуто судження українського інтелектуального 

середовища Східної Галичини про антибританський визвольний рух народів 

Індії. 

Для української суспільно-політичної думки Східної Галичини 1919‒ 

1939 рр. характерна помірковано критична оцінка політики офіційного Лондона 

щодо визвольних змагань народів Британської Індії. Простежується дотримання 

своєрідної схеми при висвітленні індійської проблематики в працях українських 

діячів: екскурс в історію країни – характеристика соціальної структури 

суспільства – детальний аналіз поточних подій.  

Ставлення розмаїтого з політичного погляду східногалицького 

українського суспільства до національно-визвольного руху народів Британській 

Індії було складовою сприйняття його світовою спільнотою міжвоєнного 

періоду. Головний тон українських публікацій щодо антибританської боротьби в 

Індії приязний. Індійський національно-визвольний рух розглядали як природній 

та виправданий процес. В українській візії колонія забезпечувала імперії 

фінансову стабільність та провідну роль на міжнародній арені. Офіційний 



12 

Лондон вміло використав кастовий і релігійний поділ індійського суспільства, 

що дало змогу легально маніпулювати складом соціальної бази національно-

визвольних змагань народів Британської Індії та відтягнути в часі проголошення 

незалежності країни. 

У середовищі східногалицької української інтелігенції протягом 

міжвоєнного періоду превалювала думка, що очолюваний комуністами рух в 

Індії за своїм характером не національно-визвольний, а антибританський, 

ініційований Радянським Союзом для зменшення впливу офіційного Лондона на 

міжнародній арені. У той же час, пропонований громадській думці огляд 

політичної палітри Індії винятково схематичний. На сторінках українських газет 

Східної Галичини містилася інформація тільки про Індійський національний 

конгрес та обмежене коло політиків.  

Українська суспільно-політична думка Східної Галичини не наголошувала 

на національній неоднорідності Індії. Широко вживався невиправданий 

історичний термін «індійці», «індуси» як «народ Індії». 

У підрозділі 3.2. «Махатма Ґанді в оцінках української громадськості 

Східної Галичини» представлено погляди українських громадсько-політичних кіл 

Східної Галичини про М. Ґанді як лідера національно-визвольного руху народів 

Індії. 

В українському варіанті політичної біографії М. Ґанді простежується 

прихильне ставлення до індійського лідера. Як і в усьому світі, національно-

визвольну боротьбу народів Індії міжвоєнного періоду вони пов’язували 

виключно з його іменем. Осібно стоїть позиція українських націоналістів, які 

вважали недоречним використовувати ненасильницькі методи боротьби за 

незалежність. В українській суспільно-політичній думці Східної Галичини 

основна увага була зосереджена на особливостях його становлення як лідера 

визвольних змагань.  

Представники української спільноти Східної Галичини, незалежно від 

політичних уподобань, вважали, що народи Британської Індії визнали Ґанді 

загальнонаціональним лідером завдяки його самоідентифікації з тими, чиї 

соціально-економічні права він захищав. Важливе значення на цьому шляху 

українські громадсько-політичні діячі відводили успішному застосуванню 

тактики пасивного опору за межами країни. В українській суспільно-політичній 

думці Східної Галичини М. Ґанді постав як неординарний лідер, який зумів 

об’єднати строкате у всіх відношеннях індійське суспільство у націю і 

стимулювати державотворчий процес в Індії, використовуючи для цього 

традиційні цінності свого народу, власні теологічні знання та прагнення кожної 

людини жити у достатку.  

Четвертий розділ «Єгипетський національно-визвольний рух у баченні 

представників української спільноти Східної Галичини» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 4.1. «Специфіка східногалицької української візії 

антибританських визвольних рухів у країнах Сходу» розглянуто ставлення 

українських громадсько-політичних середовищ Східної Галичини до 

антиколоніальних рухів неєвропейських народів у дихотомії Схід–Захід. 



13 

Антиколоніальні та національно-визвольні рухи неєвропейських народів, 

залежних від офіційного Лондона, привертали увагу досить обмеженого кола 

представників українських громадсько-політичних кіл Східної Галичини. 

Проблема в українській суспільно-політичній думці Східної Галичини 

відображалася з дотриманням певної схеми: короткий екскурс в історію країни ‒ 

обґрунтовування причини активізації антиколоніального руху ‒ прогноз 

ймовірних результатів державотворчих змагань. 

Українська візія специфіки взаємин британської адміністрації із 

підлеглими неєвропейськими народами будувалась у контексті панування Заходу 

над Сходом, закріпленого на міжнародному рівні системою мандатів. 

Представники української інтеліґенції Східної Галичини у міжвоєнний період 

розглядали іслам чинником об’єднання народів східної цивілізації у боротьбі 

проти західної. 

Водночас в українському інтелектуальному середовищі Східної Галичини 

у 1919–1939 рр. мала місце думка, що антибританські національно-визвольні 

змагання на Сході обумовлені тісним переплетенням внутрішніх та зовнішніх 

причин, серед яких чільне місце займали Перша світова війна, зникнення з 

політичної карти Російської імперії та поширення ідей більшовизму в регіоні. 

У підрозділі 4.2. «Відгомін національно-патріотичних змагань у Єгипті в 

громадській думці Східної Галичини» висвітлено ставлення українських 

громадських та політичних кіл Східної Галичини до антибританської визвольної 

боротьби та англійської присутності у країні; виділено основні чинники, які у 

баченні українського інтелектуального середовища Галичини впливали на характер 

відносин Єгипту та Великої Британії у другій половині 1920-х – 1930-х рр. 

Українство Східної Галичини, як і західноєвропейська спільнота, 

пов’язувала Єгипет лише з Азією. На початку 1920-х рр. антибританський рух у 

країні редакції східногалицьких українських періодичних видань 

характеризували як національно-визвольний. Водночас протягом міжвоєнного 

періоду більшість політично активних українців краю підкреслювали 

необхідність збереження номінальної влади офіційного Лондона в Єгипті. Для 

українства Східної Галичини Велика Британія виступала своєрідним гарантом 

існування держави до завершення процесу національної самоідентифікації 

місцевого населення.  

Після обрання у 1925 р. лідера партії «Вафд» С. Заглул-паші головою 

парламенту Єгипту серед українства Східної Галичини простежується зростання 

проєгипетських настроїв. Разом з тим, його постать не була пов’язана з лідерами 

визвольних рухів. Проте після смерті Заглул-паші українські інтелектуальні 

середовища Східної Галичини не торкалися проблеми «вождизму» в Єгипті.  

У другій половині 1920-х та упродовж 1930-х рр. східногалицька 

українська інтелігенція зосередила увагу на аналізі чинників, які впливали на 

розвиток британсько-єгипетських відносини. Основними факторами названо 

внутрішньополітичну кризу в Єгипті, суецьку та суданську проблеми. У баченні 

українців Східної Галичини територіальна приналежність Суецького каналу 

визначала межі впливу Заходу на Сході. Судан східногалицькі українські 
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громадсько-політичні діячі розглядали джерелом формування фінансових 

ресурсів економіки як Великобританії, так і Єгипту.  

Водночас окремі представники української громадськості Східної 

Галичини на рубежі 1920–1930-х рр. зверталися до теми взаємин Англії 

з Афганістаном, Іраком та Іраном. В українській візії зовнішньополітичний курс 

офіційного Лондона щодо цих колишніх залежних мусульманських країн 

поставав як продовження довоєнної британської колоніальної політики.  

На час італійсько-абіссинської війни переважали пробританські настрої 

серед східногалицьких українців. Протягом останньої третини 1930-х рр. не 

виявлено змін в усталеному сприйнятті Єгипту українцями Східної Галичини.  

У висновках узагальнено результати дослідження: 

1. Інкорпорація Східної Галичини до складу другої Польської держави із 

застосуванням проти українців репресивних актів, полонізація та окатоличення 

спонукала українських громадських та політичних діячів до пошуку нових 

шляхів реалізації права на національне та політичне самовизначення. Увагу 

українського інтелектуального середовища привернули національно-визвольні 

рухи народів Британської імперії.  

У сучасній українській історіографії немає ґрунтовних наукових 

досліджень, присвячених відображенню національно-визвольних рухів народів 

Британської імперії в українській суспільно-політичній думці Східної Галичини 

міжвоєнного періоду. 

2. У процесі дослідження з’ясовано, що формування української візії 

антиколоніальних та національно-визвольних рухів залежних народів 

Британської імперії у міжвоєнний період відбувалось під впливом активізації 

національно-визвольних рухів у світі, нової геополітичної ситуації, поразки 

української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. та загострення 

українсько-польського конфлікту в Східній Галичині. Більшість матеріалів, на 

основі яких українське інтелектуальне середовище давало оцінки національно-

визвольним змаганням народів Ірландії, Індії та Єгипту, походили з передруків 

західноєвропейської або польської преси. З огляду на це, вважаємо, що значний 

вплив на становлення міжвоєнної української суспільно-політичної думки 

Східної Галичини мали зовнішні чинники, зокрема західноєвропейська 

громадська і політична думка, популяризована серед українців завдяки 

українській пресі. 

В українських громадських та політичних колах Східної Галичини 

превалювали пробританські настрої. У публіцистичних матеріалах згадана 

тенденція відобразилася у формі ідеалізації політики Лондона. Східногалицькі 

українці розглядали Велику Британію як союзника у протистоянні з поляками. 

Новостворена Польська держава виразно «програвала» всіма сторонами 

Британській імперії. Політика поступок та компромісів, котру офіційний Лондон 

демонстрував у колоніальному питанні, та успіхи національно-визвольних рухів 

у залежних від Великої Британії регіонах підтримували стабільний інтерес 

українських інтелектуальних середовищ до згаданої проблематики протягом 

міжвоєнного періоду. 
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3. В українській суспільно-політичній думці міжвоєнного періоду було 

відроджено традицію проведення аналогій між історичною долею народів 

Ірландії та України, започатковану наприкінці ХІХ ст. Ця тенденція особливо 

яскраво простежується в українських громадських колах Східної Галичини у 

зв’язку із загостренням українсько-польського конфлікту.  

У дисертації констатовано, що успіхи ірландців 1919–1922 рр. на шляху 

створення національної держави послужили каталізатором поширення серед 

східногалицької української спільноти думки про доцільність запозичення 

ірландських методів боротьби задля вирішення на свою користь українсько-

польського конфлікту.  

Встановлено, що серед української інтелігенції Східної Галичини 1919–

1939 рр. були поширені погляди про неможливість точного копіювання моделі 

антибританського руху ірландців серед українців через відмінності між народами 

та країнами. Частина української інтеліґенції схилялася до думки про адаптацію 

відповідно до специфіки України ірландських методів боротьби.  

Виявлено, що ольстерську проблему більшість представників української 

інтелігенції Східної Галичини вважали найбільшою перепоною на шляху 

державотворення ірландців і нормалізації британсько-ірландських стосунків. 

У другій половині 1930-х рр. східногалицьке українство сприймало Ольстер як 

плацдарм поширення тероризму в Республіці Ірландія та апробацію диверсійно-

терористичних методів впливу на державну владу. 

Ірландський національно-визвольний рух на чолі із І. де Валера українська 

суспільно-політичною думка Східної Галичини міжвоєнного періоду розглядала 

як один із взірців боротьби за право народу на національне та політичне 

самовизначення. Звернення до проблеми демонструє активні пошуки 

в українських інтелектуальних середовищах теоретичних та практичних 

концепцій нової програми державотворення. 

4. Східногалицьке українство ототожнювало поняття «вождь» та «лідер». 

І. де Валера та М. Ґанді для українців Східної Галичини стали символами 

боротьби за незалежність тих поневолених народів, котрі вони представляли.  

Ідеалізований український варіант політичної біографії І. де Валера дає 

змогу припустити, що більшість українського політикуму краю сприймали його 

як взірець лідера недержавного народу. Важливим для східногалицьких 

українців у біографії М. Ґанді виступав той факт, що він зумів об’єднати 

розрізнене всіма сторонами населення субконтиненту у боротьбі проти 

британського колоніального правління на основі спільних традиційних 

цінностей. 

На думку українського політикуму Східної Галичини, серед головних 

причин неготовності єгиптян до державотворення у міжвоєнний період – 

відсутність загальновизнаного лідера, який зумів би налагодити ефективний 

комунікативний процес з усіма учасниками антибританської боротьби. 

Висловлено припущення, що цей факт може свідчити про панівне у тогочасному 

східногалицькому українському політикумі переконання про наявність 

харизматичного вождя як неодмінної умови державотворення.  
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Хоча джерела засвідчують, що українські громадсько-політичні діячі 

Східної Галичини були поінформовані про інших керівників антибританської 

боротьби народів Ірландії, Індії та Єгипту, проте їх сприймали лише як 

провідників окремих груп (політичних, професійних, соціальних тощо).  

5. Українська візія боротьби народів Британської Індії проти колоніальної 

адміністрації та реакції на неї офіційного Лондона формувалась на рубежі 1920-х 

– 1930-х рр., у час піднесення індійських визвольних змагань. Оцінки 

українського інтелектуального середовища Східної Галичини антибританського 

руху в Індії ґрунтувалися на інформації, яка була отримана із передруків 

іноземних статей в українській пресі краю. Східногалицький український 

політикум вважав національно-визвольна боротьбу під проводом М. Ґанді 

природним та виправданим процесом.  

Українська інтелігенція Східної Галичини симпатизувала народам Індії, 

проте не розглядала індійський національно-визвольний рух моделлю для 

наслідування у протистоянні з польською владою. Тактика пасивного опору 

М. Ґанді вважалася неефективною для розв’язання східногалицької проблеми. 

Успішне завершення визвольної боротьби окремих бездержавних народів 

Європи та агресивна шовіністична політика Другої Речі Посполитої схиляли 

українську спільноту Східної Галичини до вибору збройного шляху реалізації 

права на самовизначення.  

Представники східногалицьких українських громадсько-політичних кіл 

вважали, що специфіка розгортання індійської національно-визвольної боротьби 

напряму узалежнена від особливостей британської колоніальної політики у 

цьому регіоні. У свою чергу, на думку українських політиків, обираючи шляхи і 

методи вирішення індійської проблеми офіційний Лондон мусив враховувати 

геополітичне положення Індії, поширення в колонії ідей егалітаризму та феномен 

М. Ґанді.  

6. В українських громадських та політичних колах Східної Галичини 

превалювала думка, що активізація антибританської боротьби народів Азії за 

право на самовизначення спричинена передвоєнною політикою офіційного 

Лондона та Першою світовою війною. В українській візії характер визвольних 

рухів неєвропейських народів обумовлювали владні амбіції місцевої буржуазії, 

яка була обмежена у доступі на вищі державні посади. Іслам розглядали 

важливим консолідуючим фактором в процесі визвольних рухів народів Сходу. 

В українських громадсько-політичних колах Східної Галичини національно-

визвольну боротьбу на неєвропейських територіях, які контролював офіційний 

Лондон, аналізували як складову протистояння цивілізацій Заходу та Сходу, 

населення якого було неготовим до державотворення у 1919–1939 рр.  

7. В українському баченні національно-визвольний рух в Єгипті був 

складовою частиною так званого «пробудженням» Азії, котре сприймалося як 

виключно східний феномен. Східногалицькі українські інтелектуальні 

середовища вважали, що події у Єгипті мають виняткову типологію, а тому 

досвід єгипетської національно-визвольної боротьби малопридатний для 

розвитку українських державотворчих процесів.  
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У рецепції представників різних політичних напрямків Східної Галичини 

на початку 1920-х рр. фінансове процвітання Єгипту під протекторатом 

офіційного Лондона засвідчувало необхідність збереження номінальної влади 

Великої Британії в державі як гаранта існування країни до завершення процесу 

національної самоідентифікації місцевого населення. Через це в східногалицькій 

українській пресі у першій половині 1920-х рр. превалювали оцінки 

антибританського визвольного руху в Єгипті як цивілізаційної боротьби Заходу 

та Сходу. З обранням у 1925 р. Заглул-паші головою парламенту в українській 

суспільно-політичній думці Східної Галичини єгипетський рух характеризувався 

як національно-визвольний. 

Інтерес до Афганістану, Іраку та Ірану, політичне життя котрих тривалий 

час перебувало під британським контролем, в українській суспільно-політичній 

думці Східної Галичини виявився досить обмеженим. У міжвоєнний період 

зовнішньополітичний курс Великої Британії щодо цих країн визнано 

продовженням колоніальної політики, модернізованої відповідно до вимог часу.  

Низка важливих аспектів, котрі порушені у роботі, заслуговують 

подальшого спеціального дослідження. Зокрема, існує потреба більш детально 

вивчити відносини українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини 

та британського політикуму протягом міжвоєнного періоду, проаналізувати 

українську візію ольстерської проблеми у контексті українсько-польського 

конфлікту, дослідити оцінки українськими інтелектуальними середовищами 

політичної діяльності М. Ґанді тощо. 
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АНОТАЦІЯ  

Шукалович А.М. Українська суспільно-політична думка Східної 

Галичини щодо національно-визвольних рухів народів Британської імперії 

1919–1939 рр. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Державний вищий навчальний заклад 

«Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України. – 

Запоріжжя, 2014. 

У дисертації вперше в українській історіографії проаналізовано комплекс 

уявлень українських суспільно-політичних середовищ Східної Галичини 

про національно-визвольні рухи колоніально залежних народів Британської 

імперії 1919–1939 рр. Дослідження здійснено на основі матеріалів періодичної 

преси та публіцистики того часу, мемуарів сучасників, архівних матеріалів, 

наукової історичної літератури.  

Доведено, що українські громадсько-політичні кола Східної Галичини 

розглядали ірландський національно-визвольний рух як найбільш прийнятну 

модель для наслідування задля вирішення на свою користь українсько-

польського конфлікту. Розглянуто трактування індійського визвольного руху під 

проводом М. Ґанді серед східногалицької української спільноти. Проаналізовано 

українську візію ролі лідера, на прикладі І. де Валера та М. Ґанді, у боротьбі 

недержавних народів за право на самовизначення. Виявлено особливості рецепції 

східногалицьким українським інтелектуальним середовищем 1919–1939 рр. 

антиколоніальних визвольних рухів на Сході. Вивчено відображення єгипетської 
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проблеми в українській суспільно-політичній думці Східної Галичини 

міжвоєнного періоду.  

Ключові слова: Східна Галичина, суспільно-політична думка, Британська 

імперія, національно-визвольний рух, Ірландія, Індія, Єгипет, мусульманський 

Схід.  

АННОТАЦИЯ 

Шукалович А.Н. Украинская общественно-политическая мысль 

Восточной Галичины об национально-освободительных движениях народов 

Британской империи 1919‒1939 гг. ‒ Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Государственное высшее учебное 

заведение «Запорожский национальный университет» Министерства 

образования и науки Украины. – Запорожье, 2014. 

В диссертации впервые в отечественной историографии проанализирован 

комплекс представлений украинской общественно-политической среды 

Восточной Галичины о национально-освободительных движениях колониально 

зависимых народов Британской империи 1919‒1939 гг. на основе материалов 

периодической прессы и публицистики того времени, мемуаров современников, 

архивных источников, научной исторической литературы.  

Доказано, что украинские общественно-политические круги Восточной 

Галичины рассматривали ирландское национально-освободительное движение 

как наиболее приемлемую модель для наследования с целью решения в свою 

пользу украинско-польского конфликта. Рассмотрена трактовка 

восточногалицкой украинской общественностью индийского освободительного 

движения во главе с М. Ганди. Проанализировано украинское виденье лидера, на 

примерах И. Валера и М. Ганди, в борьбе негосударственных народов за право на 

самоопределение. Выявлены особенности рецепции восточногалицкой 

украинской интеллектуальной средой 1919‒1939 гг. антиколониальных 

освободительных движений на Востоке. Изучено отображение египетской 

проблемы в украинской общественно-политической мысли Восточной Галичины 

межвоенного периода. 

Ключевые слова: Восточная Галичина, общественно-политическая мысль, 

Британская империя, национально-освободительное движение, Ирландия, Индия, 

Египет, мусульманский Восток. 

ANNOTATION 

Shukalovych A.N Ukrainian socio-political thought in Eastern Galicia 

regarding the national liberation movements of the peoples of the British Empire 

in 1919‒1939. ‒ Manuscript. 

Thesis for the scientific Ph. D. degree in historical science, specialty 07.00.01 – 

History of Ukraine. State Higher Educational Institution «Zaporizhzhyа National 

University» Ministry of Education and Science of Ukraine. – Zaporizhzhya, 2014.  
In this thesis the ideas, views, perceptions and evaluations showed by Ukrainian 

social and political circles in Eastern Galicia regarding the national liberation 

movements of the colonial dependent peoples of the British Empire during 1919-1939 

were analyzed for the first time in Ukrainian historiography. The research was 
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conducted on the basis of the periodical press and journalistic works of that time as 

well as the memoirs of contemporaries, archival materials, historical literature were 

also involved.  

The author links the interest of Ukrainian public and political circles in Eastern 

Galicia to the anti-British liberation movements of stateless peoples with the policy of 

incorporation in the Second Polish Republic. At the same time the pro-Ukrainian 

official position of London caused uncritical attitude of Ukrainian land to the British 

Empire during the interwar period. It was found that there were two main ideas in 

reflecting anti-British movement of dependent peoples in Ukrainian social and political 

thought of Eastern Galicia. On the one hand, the Ukrainians sympathized the national 

liberation movements. On the other – Ukrainian intellectual environment of Eastern 

Galicia did not criticize the British methods of resolveing the conflict with dependent 

peoples and colonial policy of official London as a whole. 

It was proved that the leading Ukrainian public and political circles in Eastern 

Galicia understood the Irish national liberation movement as the most appropriate 

model to follow in Ukrainian-Polish conflict. The Eastern Galician interpretations of 

Anti-British liberation movement in India under the leadership of M. Gandhi were 

studied and analyzed. Moreover Ukrainian vision of a leader in the peoples’ struggle 

for political and national self-determination was examined using the example of Imona 

de Valera and Mahatma Gandhi. The Eastern Galician understanding features of anti 

colonial liberation movements in the East were investigated. The reflection of Egyptian 

problem in Ukrainian socio-political thought of interwar period in Eastern Galicia was 

studied.  

The author found out the features of Ukrainian intellectual receptions of 

anticolonial liberation movements in the East in 1919-1939 which were formed on the 

basis of Western media publications and papers of foreign researchers. The reflection 

of Egyptian problems in Ukrainian social and political thought of Eastern Galicia 

during interwar period was also studied. For the Ukrainians the economic prosperity of 

Egypt under British protectorate was a strong argument in favor of the British presence 

in the country. It was established that the Ukrainian intelligentsia in Eastern Galicia 

regarded British-Egyptian relations as the beginning of neocolonialism. It is proved 

that the vision of national liberation movement and state processes in dependent non-

European nations were formed in the point of Eurocentrism. The Ukrainian community 

in Eastern Galicia considered anti-colonial movements in the East as the conflict of 

Western and Eastern civilizations. 

The fact that Ukrainian public and political opinion in Eastern Galicia in 1919-

1939 had been developed under the influence of social and political thought of Western 

Europe was proved  

Keywords: Eastern Galicia, socio-political thought, the British Empire, the 

national liberation movement, Ireland, India, Egypt, Muslim East. 


