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Бельгійське дослідження науковця-соціолога Марка Туґуші-Ґаяне, що з’я-

вилося понад півстоліття тому, є ґрунтовним викладом матеріалу із посилан-
нями, зокрема, на дані соціологічних опитувань; його можна вважати однією 
з найсерйозніших зарубіжних студій про становище пригноблених народів ко-
лишнього СРСР. Сорок сторінок своєї праці автор присвятив Україні, її істо-
рії, культурі та літературі. Ці розділи органічно вписувалися у досить велику 
уже на той час бельгійську франкомовну україніку, розпочату статтями та пе-
рекладами професора Е. Енса, публікаціями письменника Франца Елленса, 
українськими випусками бельгійсько-французького літературного журналу 
“La Nervie” (1928). 
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Присвячується пам’яті 
літературознавця Михайла Греська 
(1913–1989) 

 
Після однієї з наукових конференцій, під час якої звучала україно-

знавча тематика, львівський літературознавець Михайло Гресько, автор 
унікального видання про критичне сприйняття і перекладання творів 
Тараса Шевченка у франкомовному світі, яке й досі не втратило своєї нау-
кової вартості [3], та кандидатської дисертації про критику і переклад 
творів Гі де Мопассана в Україні [2], висловив думку, що добре було б 
розшукати бельгійську монографію авторства Марка Туґуші-Ґаяне, в 
якій є декілька сторінок про Т. Шевченка. Михайло Гресько, як і багато 
галицьких літераторів, в СРСР був невиїзним і творив, спираючись на 
відомості, почерпнуті у наукових бібліотеках колишнього Радянського 
Союзу. Ученому допомагала й інформація, яку він одержував з науко-
вих бібліотек ФРН і Чехословаччини та приватних листів, зокрема уро-
дженця Буковини академіка Аркадія Жуковського, голови Європей-
ського осередку Наукового товариства імені Шевченка у Сарселі (Фран-
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ція). Коли впала “залізна завіса” і відкрилися західні кордони, автор 
цієї статті 1995 року побував на тримісячному стажуванні у Міністер-
стві культури Франції, що було для нього взагалі першою поїздкою за 
кордон. Працюючи з фондами INALCO (Національного інституту жи-
вих східних мов) у Парижі, з великою радістю для себе знайшов у кар-
тотеці “Україніка” бельгійську працю, про яку згадував уже покійний 
на той час М. Гресько. Автор цієї статті вважає, отже, своїм моральним 
обов’язком присвятити цю публікацію львівському літературознавцеві, 
доцентові Михайлові Греську, великому ентузіастові дослідження за-
рубіжного українського літературознавства. 

Непересічною працею з українознавчої тематики є монографія бель-
гійського вченого, доктора політичних наук Марка Туґуші-Ґаяне (Marc 
Tougouchi-Gaïannée, псевдонім Михайла Джавакішвілі) “СРСР віч-на-
віч із проблемами національностей” (“U.R.S.S. Face au problème des 
Nationalités”), що була видана 1946 року у Льєжі в Editions Soledi. Про 
Україну там ідеться на сорока сторінках цього дослідження. Це зокрема 
короткий огляд історії України з давніх часів до часу втрати державної 
незалежності (1920), а також розповідь про її багаті культурні традиції. 
М. Туґуші-Ґаяне належав до активних членів грузинської організації 
Антибільшовицького блоку народів (АБН), заснованого 1943 року, що 
був координаційним осередком “революційно-визвольних організацій 
народів, поневолених більшовицькою Росією” [1, с. 11]. Реорганізова-
ний 1946 року на еміграції, АБН, окрім інших видів своєї діяльності, 
“організує пресові конференції, надсилає меморандуми до керівних 
політиків, випускає періодичні і неперіодичні видання різними мова-
ми” [1, с. 11]. 

Розпочинаючи розділ “Україна”, М. Туґуші-Ґаяне писав у своїй мо-
нографії: “З кожним потрясінням у Центральній та Східній Європі ук-
раїнське питання знов набуває своєї актуальності. [...] Україна часто 
непокоїла західні держави, але ніколи жодна з них не бажала подиви-
тися на цю проблему впритул, враховуючи реальний стан. Франція, 
постійно заклопотана тим, що мала біля себе велику і сильну Росію, 
ніколи адекватно не розглядала ідею незалежності України. Ця союз-
ницька політика [...] тяжіла над ставленням Франції до великого наро-
ду, який, вічно зборений державами-загарбниками, не зміг зберегти 
своєї незалежності” [7, с. 85]. 

Німці, продовжував автор, також розглядали українську проблему 
лише “у контексті своїх егоїстичних інтересів”, що й зробило немож-
ливим будь-який союз між ними та Україною, навіть якщо ці два наро-
ди змагалися зі спільним ворогом. Сама Польща також розглядала 
Україну лише через “свої експансіоністські візії на Півдні та Сході”. 
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І все ж Україна є реальністю. Від десяти століть вона змагається за 
збереження своєї національної сутності. Її прагнення незмінні, вона 
ніколи не припиняла своєї боротьби за існування, ніколи не відступала. 
Учений писав: “Цей народ заслуговує на те, щоб про нього знали кра-
ще, враховуючи його географічне становище та політико-економічне 
значення” [7, с. 86]. 

Перший розділ української частини монографії відомого соціолога, 
який можна умовно назвати “Країна і населення”, подавав географічну 
та демографічну характеристику України напередодні Другої світової 
війни. Цей матеріал мав чотири частини: “У СРСР”, “У Польщі”, “За-
карпатська Україна”, “У Румунії”. Названі підрозділи мали докладно 
ознайомити франкомовного читача з демаркаційними лініями, які ви-
значали територію УРСР в межах СРСР до 1939 року, а також із 
кількістю населення України1. 

М. Туґуші-Ґаяне назвав також і чотири українські етнографічні те-
риторії, що не входили до УРСР, хоч і не були відокремлені од неї ан-
клавом іншої національності – Мозірський район у Білорусії, території 
Чорного і Азовського морів, Донського району та Північно-західного 
Кавказу, де українці становили 60 % населення. 

Характеризуючи становище українців у Польщі, автор покликався 
на “Статистичний польський річник” за 1937 рік, у якому загальна кіль-
кість українців у п’яти воєводствах визначена у 5.300.000 мешканців, 
зокрема у Львівському воєводстві 3.127.400 мешканців, з яких 1.448.800 
поляків, 1.314.300 українців, 342.400 євреїв; у Львові – 157.500 поля-
ків, 99.600 євреїв, 50.900 українців. 

Називаючи Закарпатську Україну землею, яка, “незважаючи на ві-
кове панування Угорщини, зберегла українські мову і традиції”, автор 
монографії на основі даних перепису 1930 року вів мову про 526.000 
українців, які заселяли цей край. 

Подібну інформацію дослідник використав і для характеристики 
українського населення Буковини – за даними перепису 1931 року чис-
ло українців, котрі проживали в Румунії, складало 900.000 осіб. Соціо-
лог зазначав, що українці в Румунії проживають компактно у “Букови-
ні” (“земля буків”), в якій вони складають етнічну більшість, а в інших 
частинах Румунії змішані з румунським та єврейським населенням. 

Отже, за підрахунками автора монографії, українців у 1939 році 
перед воєнними діями було 34 млн. 439 тис. осіб. 

До цієї цифри автор додав ще майже 4 млн. українців, які прожива-
ли в СРСР за межами України, а також 2 млн. українців з різних євро-

                                                 
1 Демографічні дані наведені станом на 1933–1939 роки – із 30.960.000 млн. 

населення 80 % становили українці. 
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пейських країн, США й Канади тощо. Отже, за його підрахунками, за-
гальна кількість українців становила 41 млн. Учений писав:  “Врахову-
ючи мову вжитку, яка звичайно послуговує критерієм для визначення 
національності, можна ствердити, що українською мовою на той час 
розмовляло понад 41 млн. осіб” [7, с. 92]. 

Подаючи характеристику українських міст, де, як зазначав автор, 
“українці ніколи не складали цілковитої більшості” (Київ – 42 %; Хар-
ків – 38,3 %; Одеса – 17,4 %; Дніпропетровськ – 35,9 %; Сталіно (До-
нецьк) – 26,1 % проти відповідно 24,1 %; 37,0 %; 38,7 %; 31,5 %; 
56,2 % росіян), науковець додав цікаве пояснення, що звучить навди-
вовижу актуально і в наші дні: “Ця аномалія знаходить своє пояснення 
у тому факті, що в українські міста, торговельні та адміністративні 
центри росіяни прибували великими хвилями як агенти царської дер-
жави, у той час, як єврейське населення мало фінансову й торговельну 
монополію. Реальна Україна часто була невідома іноземцеві, який зу-
пинявся у містах, оскільки всі адміністративні установи, банки, торгів-
ля, школи, культурні інституції були під орудою людей, які нічого не 
знали про саму країну” [7, с. 93]. 

Наступний великий розділ, названий “Історичний огляд”, складає 
двадцять сторінок дослідження М. Туґуші-Ґаяне. Спираючись на істо-
ричні, лінгвістичні й археологічні джерела, автор монографії писав 
про розселення українських племен уже в IV столітті: саме тоді ці пле-
мена заселяли теперішні терени Галичини та Волині. Колонізувавши 
землі у південних басейнах Дніпра та Дністра, вони розташувалися на 
лівих берегах Дніпра, просунувшись аж до Азовського моря. М. Туґу-
ші-Ґаяне назвав українські племена ІХ століття: полян, сіверян, древ-
лян, дулібів; у Галичині – хорватів, тиверців у басейнах Бугу та Верх-
нього Дністра, а на берегах Чорного моря – уличів. За словами автора,  
“серед цих племен найсильнішою була Київська держава. Найпотужні-
шим володарем став Олег з династії Рюриків, який дав Києву князів 
Ігоря Святославовича та інших” [7, с. 94]. 

Далі вчений вів мову про князів Святослава, Володимира Великого 
та особливо Ярослава, який зробив свою країну “дуже розвиненим кня-
зівством. Він зміцнив національну церкву, увів візантійську адміні-
стративну систему, створив постійну княжу армію, подбав про охоро-
ну своїх кордонів, надав допомогу монастирям, що стали основними 
осередками культури” [7, с. 94]. 

М. Туґуші-Ґаяне писав про занепад Київської держави у першій 
половині ХІІІ століття, перенесення політичного і суспільного життя в 
Західну Україну, діяльність князів Романа, короля Данила Галицького, 
який забезпечив велич Галицько-Волинського королівства, а далі про 
захоплення поляками Галичини, а литовцями – Поділля та Волині. Ав-
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тор наголошував, що в кінці XV століття литовці та поляки остаточно 
завершили поділ українських земель, причому Закарпатська Україна 
відійшла до Угорщини, а Чернігівщина та Харківщина потрапили під 
владу Московії. Також у праці зазначено, що Литва шанувала україн-
ську мову, релігію, звичаї і традиції, що дало змогу українській та бі-
лоруській шляхті зберегти свою політичну роль у королівстві; нато-
мість Польща провадила експансіоністську політику. 

Неспроможність польсько-литовського королівства захистити під-
владні українські землі, що постійно зазнавали нападів кримських та-
тар, змусила українців наприкінці XV століття створити “клас войов-
ників, який називали козаками” [7, с. 97]. М. Туґуші-Ґаяне подав таке 
тлумачення слова “козак”: “Слово «козак» татарського походження, ко-
лись означало мандрівника, вільну людину, яка живе розбійництвом, 
проходить безплідними степами і грабує багаті райони Азовського та 
Чорного морів. Згодом під словом «козак» стали розуміти відважного 
вершника, войовника, який не належав до жодної визначеної суспіль-
ної групи. Звідси і походить французьке слово «cosaque»” [7, с. 97]. 

М. Туґуші-Ґаяне відзначив особливу роль в організації Запорозької 
Січі Дмитра Вишневецького (1550–1563), який “зібрав у єдину спіль-
ноту всі численні товариства козаків України, збудував з їхньою допо-
могою фортецю Хортиця, а потім перетворив тих войовників на сильну 
армію, успішно повів їх на Київ” [7, с. 97]. Організація козаків стала в 
Україні вагомою політичною силою, яка “все більше й більше брала 
під свій контроль суспільне, релігійне і політичне життя країни. Вона 
створила добре організоване військо, яке прийняло лицарські традиції 
Західної Європи і польське військове мистецтво. Запоріжжя – місце, 
розташоване нижче дніпровських порогів, стало непереборним бар’є-
ром проти загарбників, оплотом та центром організації” [7, с. 98]. 

Написавши про “доволі оригінальну козацьку республіку”, яка ви-
никла ще в XVI столітті, М. Туґуші-Ґаяне торкнувся теми функціону-
вання “Ради”, законодавчої влади козаків, що була загальним зібран-
ням козацьких делегатів, вирішувала питання війни чи миру, обрання 
гетьмана, адміністративного поділу, призначення “полковників-прави-
телів”. Отож, зазначив дослідник, Східна Україна сформувалася у міц-
ну політико-військову організацію. Автор монографії висвітлив діяль-
ність українських гетьманів, зокрема Петра Сагайдачного та Богдана 
Хмельницького: “Зміцнивши свою владу та силу свого війська, Богдан 
Хмельницький відчув достатньо сил для того, щоб звільнити рідний 
край від політичного польського панування [...]. У 1649 році вибухну-
ло могутнє повстання проти Польщі [...], велика битва відбулася 1649 
року під Зборовим, де польська армія зазнала поразки [...]. Гетьман 
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уклав із Яном Казимиром, королем Польщі, Зборівський договір [...] 
який не відповідав прагненням України” [7, с. 99]. 

М. Туґуші-Ґаяне проаналізував й обставини Переяславської угоди 
1654 року. Вчений, опершись на положення праці Луї Рео [6], зазна-
чив: “Справді, Москва вступила у війну проти Польщі, але водночас 
ввела свої війська в Україну, щоб окупувати край. Росіяни спорудили 
нові фортеці, а згодом почали втручатися й у внутрішні справи краю. 
Це їм було тим легше робити, оскільки козаки знаходилися далеко від 
дому – воювали з поляками” [7, с. 101–102]. 

Надавши інформацію про Андрусівський договір 1667 року, за яким 
Московія та Польща поділили між собою Україну, учений-соціолог 
висвітлив діяльність передусім тих українських гетьманів, які бажали 
повернути Україні колишню славу і незалежність (Іван Виговський, 
Петро Дорошенко, Іван Мазепа), а також тих гетьманів, які стали при-
служниками московських царів (Іван Скоропадський, Данило Апос-
тол). Лише Павло Полуботок, зазначив учений, спробував вчинити опір 
тиску московських можновладців, однак помер у в’язниці: “Росія Пет-
ра Великого, переможниця над українсько-шведською коаліцією, була 
наставлена на те, щоб не лише зберегти [у своєму володінні] Україну, 
але й денаціоналізувати її; основними аргументами для виправдання 
політики русифікації народу, який упродовж століть був незалежною 
державою, стали релігійна спільність та етнічна спорідненість” [7, 
с. 102]. Ось лише декілька прикладів такої асиміляції, про які нагаду-
вав автор монографії: поголовне насадження на відповідальні пости в 
Україні російських чиновників, знищення усього того, що мало націо-
нальний характер, ліквідація гетьманату (1794), знищення Запорозької 
Січі (1775), встановлення кріпацтва, вилучення з географічної карти 
назви Україна (1780), поділ краю на “департаменти”, заборона вживання 
національної мови в судочинстві, школах та адмініструванні. “Через 
три роки всі українці стали підлягати військовій службі в російській 
армії. Назавжди зник будь-який натяк на національну військову органі-
зацію українців” [7, с. 103]. 

Висвітлюючи події ХІХ століття, автор праці відзначив, що україн-
ці не припиняли боротьби за свободу. Переслідування влади стримува-
ло цей процес, однак виростали все нові й нові покоління українських 
патріотів. М. Туґуші-Ґаяне згадав про Кирило-Мефодіївське братство, 
“Громади”, нелегальні україномовні видання, що з’являлися всупереч 
царському указові 1876 року. “Поети Т. Шевченко, Куліш, історик Кос-
томаров та інші мали велику народну пошану, адже, незважаючи на 
поліційні переслідування, навчили його любити свою культуру і своє 
минуле ” [7, с. 103–104]. 
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Окремо автор монографії розглянув становище українців австро-
угорської частини України. Тут вони мали більші можливості для реа-
лізації своїх національних прагнень: “Галичина стала українським 
П’ємонтом. У Львівському університеті лекції читали українською мо-
вою. У Віденському парламенті було 12 депутатів – представників ук-
раїнської Галичини” [7, с. 104]. 

Наступні абзаци праці М. Туґуші-Ґаяне стосувалися революційних 
подій 1905 та 1917 років. Пишучи про Конгрес представників усіх 
національно-зацікавлених організацій України (1917), який очолював 
“великий учений Грушевський”, дослідник розглянув і обставини діяль-
ності Центральної Ради (у тексті – Великої Ради. – Я. К.), що стала 
найвищим органом правління в Україні. “Взагалі національні менши-
ни виявили свою прихильність до ідеї української автономії. Лише ро-
сіяни, незалежно від партійної приналежності, відмовляли Україні у 
праві на самовизначення. Та й узагалі вони займали таку ж позицію і 
щодо інших корінних народів, робили усе можливе, щоб завадити їх-
ньому визвольному рухові” [7, с. 105]. 

На завершальних сторінках розділу “Історичний огляд” дослідник 
проаналізував події в Україні 1917–1920 років, – коли українці втрати-
ли свою державну незалежність. М. Туґуші-Ґаяне інформував читачів 
про Перший Універсал та його постулати, проголошення незалежності 
України 22 січня 1918 року та її повний відхід від Росії. Автор моно-
графії торкнувся й особливостей тієї дипломатичної місії, яку в Украї-
ні виконували французький журналіст Пелісьє, прагнучи нав’язати 
безпосередній контакт із Центральною Радою, генерал Табуї (комісар 
Французької республіки в Україні) та інші. Однак, нагадував М. Туґуші-
Ґаяне, ні Франція, ні Велика Британія не надали жодної реальної допо-
моги Україні для зміцнення її державницького становища – незадовго 
Україна опинилася під окупацією червоної армії. Серед інших подій 
науковець висвітлив офіційне визнання державності України головни-
ми європейськими державами під час брест-литовських переговорів, 
вторгнення німецьких військ, проголошення Павла Скоропадського 
гетьманом України, народне повстання проти нього, встановлення 
Директорії Симона Петлюри, яка відновила незалежність України, злу-
ка двох частин України у січні 1919 року: “Тоді на Республіку звалили-
ся важкі випробування – північ та схід окупували радянські війська, 
південь – біла армія, на південному заході панували румуни, які заво-
лоділи Буковиною та Бессарабією; захід України захопили війська мо-
лодої Польської республіки, яка прагнула анексувати Галичину та Во-
линь. Велику частину Східної України на початку 1920 року займала 
Червона армія” [7, с. 109]. 
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Автор праці спеціально написав про українсько-польські перегово-
ри Симона Петлюри як останню надію визначного політичного діяча 
зберегти незалежність України – 21 квітня 1920 року між двома респуб-
ліками було укладено договір. Однак, як зазначив науковець, досягнув-
ши низки важливих воєнних перемог та змусивши Росію піти на укла-
дання Ризького договору, “Польща не дотрималася тих зобов’язань, які 
взяла перед Україною, і відмовилася від вирішення українського пи-
тання. Отже, було покінчено і з питанням про незалежність України” 
[7, с. 111]. 

Важливими були пояснення й коментарі вченого-політолога щодо 
окремих важливих подій, зокрема вбивства 25 травня 1926 року у Па-
рижі С. Петлюри, а також постійного звинувачення уряду УНР в анти-
семітизмі та єврейських погромах 1918–1920 років, які лунали зі сто-
рінок більшовицької й антиукраїнської преси. Автор праці аналізував 
деякі офіційні документи (“поки це питання не буде висвітлене повні-
ше”), що дало змогу більш об’єктивно висвітлити ці теми. 

Завершальний розділ монографії М. Туґуші-Ґаяне, названий “Куль-
турне минуле”, висвітлив історію розвитку української культури від 
часів князя Володимира до 1920 року, відколи “політична й духовна 
доля Східної України була вже пов’язана із долею інших націй, інте-
грованих в СРСР” [7, с. 125]. Автор монографії подав широку панора-
му культурного розвитку України, починаючи від рівноапостольного 
князя Володимира, будівничого молодої української Церкви, його сина 
Ярослава, під час правління яких велася “велика робота з реорганізації 
та становлення могутньої Київської держави, першої держави христи-
янської України” [7, с. 113]. Писав учений і про діяльність князя Яро-
слава, зокрема видання зводу законів “Руська правда” – “пам’ятки над-
звичайної ваги, яка стала основою усього пізнішого українського пра-
ва” [7, с. 114], побудови храму св. Софії та інших сакральних споруд, 
зокрема Києво-Печерської лаври, в якій “сотні працьовитих ченців, 
заопікувані державою, присвятили себе величезній роботі, наслідки 
якої були відчутні у найвіддаленіших провінціях України” [7, с. 114]. 
М. Туґуші-Ґаяне розлого оповідав про розвиток писемності, переклади 
українською мовою численних релігійних творів (Євангелій, катехиз-
му, канонічного права, фрагментів філософських та історичних тво-
рів). Автор не оминув і такого питання, як поява світської літератури, 
переклади наукових творів, лицарських романів, писав про історію 
книгодрукування в Україні, заснування цілої низки друкарень у важли-
вих центрах України (Острозі, Крилосі, Києві, Луцьку, Чернігові), які 
“зробили неймовірну послугу для поширення писемності та культури 
взагалі” [7, с. 115]. 
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Подальша інформація вченого стосувалася діяльності митрополита 
Петра Могили, заснування Київської академії, тенденцій розвитку теат-
ральної та історичної літератури, “неймовірного відродження писем-
ності та малярства у часи Мазепи”. Однак згодом Україна зазнала реп-
ресивних заходів Петра І, який своїми декретами 1720 року ліквідував 
українське книгодрукування і заборонив будь-які публікації україн-
ською мовою. Відтак “були закриті театри, Київська академія і майже 
усі школи. З кінця XVIII століття українською мовою розмовляв лише 
простий народ – інтелігенція була змушена навчатися і писати мовою 
російською. Саме цією мовою творили багато українських авторів, 
серед яких найвідомішим був Гоголь” [7, с. 117]. 

Далі вчений зазначав: “Незважаючи на численні переслідування, в 
Україні ХІХ століття відбулося нове відродження саме у той час, коли 
своїм горезвісним циркуляром міністр Валуєв проголосив слова про 
те, що “український народ і українська мова не існують” [7, с. 117]. 
Українське національне відродження вразило царську владу: з’являється 
“Енеїда” Івана Котляревського, його драматичні твори, в університет-
ських центрах Харкова, Санкт-Петербурга, Києва та Львова організо-
вуються групи українських інтелігентів, які працюють в різних галу-
зях культури, розвиваючи національну справу. 

Серед цих діячів “був Тарас Шевченко, найулюбленіший у народі 
поет, який, незважаючи на своє заслання і смерть у віці 47 років (автор 
помилково написав “у віці 42 років”. – Я. К.), залишив незабутній спо-
мин у серці кожного українця” [7, с. 120]. Згадавши про гнівне став-
лення Кобзаря до визискувачів України, до всіх, хто пригнічував його 
рідний народ (тут автор подавав прозовий переказ Шевченкового “За-
повіту”), М. Туґуші-Ґаяне писав: “1846 року було засновано підпільне 
Кирило-Мефодіївське братство. Натхнене великими принципами фран-
цузької революції, воно боролося за ліквідацію кріпацтва, соціальну 
рівність, права людини, свободу совісті і слова, запровадження вибор-
чої системи. Своєю національною програмою воно вибрало ідею ство-
рення «Слов’янської федеративної демократичної республіки», яка 
об’єднала б низку республік слов’янських народів [...]. Однак 1847 
року братство викрили. Цар жорстоко розправився з його членами: усі 
керівники були заслані в Сибір або ув’язнені, цензура заборонила ви-
давати усе, що могло б відродити патріотичні почуття українського 
народу” [7, с. 120]. 

Автор праці нагадав про короткотривалі уступки царизму націо-
нальному рухові, які настали наприкінці 1850-х років після смерті 
царя Миколи І та поразки Росії у Кримській війні (повернення додому 
засланців, діяльність петербурзької “Основи”, зустріч у Санкт-Петер-
бурзі Пантелеймона Куліша, Миколи Костомарова, Тараса Шевченка 
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та молодої талановитої романістки Марії Вілінської-Маркович). Однак 
усе закінчилося новими репресіями, спричиненими поразкою поль-
ського повстання 1863 року. Далі вчений вів мову про Валуєвський 
циркуляр та Емський указ, еміграцію української інтелігенції до авст-
рійської Галичини, створення там 1862 року Товариства імені Шевчен-
ка, заснування газет “Правда” та “Зоря”, товариства “Просвіта”. Лише 
на початку ХХ століття царська влада зробила певні послаблення 
українському народові, зокрема щодо книгодрукування. Автор моно-
графії зазначав, що 1906 року виходило вже 35 газет і журналів україн-
ською мовою, з’являлися друком сотні творів у видавництві “Просві-
та”). Однак далі були нові репресії, що стояли у зв’язку з національно-
визвольними рухами у Польщі, Фінляндії, Грузії, Вірменії, прибалтій-
ських та мусульманських народів. 

Останні сторінки монографії М. Туґуші-Ґаяне стосувалися Галичи-
ни, в якій Відень також чинив (хоча й не так активно) спротив україн-
ському національному рухові. Учений писав про створення українсь-
кої радикальної партії, появу журналу “Громада”, діяльність Михайла 
Драгоманова, Остапа Терлецького, Михайла Павлика та Івана Франка, 
якого називав “найшляхетнішою постаттю серед націоналістів Галичи-
ни” [7, с. 123]. 

Саме із Женеви, куди змушений був переїхати М. Драгоманов, та зі 
Львова надходила у Східну Україну обширна бунтівна література. У 
Галичині, на яку орієнтувалися патріотично налаштовані українці Над-
дніпрянської України, товариство “Просвіта” заснувало сотні тисяч 
читалень, Наукове товариство імені Шевченка стало “народною акаде-
мією, в якій славетний Грушевський читав курс історії України і був 
його головою упродовж двадцяти років [...]; у Львівському університе-
ті деякі курси читали українською мовою” [7, с. 123]. 

Наприкінці ХІХ століття, нагадував учений, в українську культуру 
влилися нові літературні, наукові та мистецькі сили – це були Василь 
Стефаник, Михайло Коцюбинський, Володимир Самійленко, Леся Ук-
раїнка, Лесь Мартович, Іван Тобілевич; пробудилася національна сві-
домість селянських і робітничих мас. 

“Революція 1917 року стала відправним пунктом для нового і знач-
ного культурного зросту українців. На жаль, дні свободи переплітали-
ся із днями великих потрясінь: війни, анархія, погроми, голод – усе це 
паралізувало зусилля українського оновлення. Розкидані по стількох 
державах, українці мусили діяти самостійно – не було центрального 
національного організму, який зумів би їх згрупувати і повести за со-
бою. Починаючи з 1920 року політична і духовна доля українців Сходу 
була пов’язана із долею інших націй, інтегрованих в СРСР” [7, с. 125]. 
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Праця Марка Туґуші-Ґаяне, в якій він подав широку панораму ук-
раїнського національно-визвольного руху, була важливим джерелом 
ознайомлення бельгійського франкомовного (а ширше – взагалі фран-
комовного читача) із багатовіковою історією українського народу, його 
культурними та духовними здобутками. Розділи монографії органічно 
вписувалися у досить велику на той час історію бельгійської франко-
мовної україніки, розпочатої українознавчими працями професора 
Е. Енса, його перекладами “Катерини” Т. Шевченка і “Сорочинського 
ярмарку” М. Гоголя [4], літературознавчими публікаціями кінця ХІХ 
століття на сторінках бельгійського журналу “La Société Nouvelle”, 
українознавчими статтями Франца Елленса [5]. У цьому контексті по-
трібно, звісно, вести мову і про українські випуски літературного 
журналу “La Nervie”, який своїми спеціальними номерами за 1928 рік 
(№ IV–V та VII) подав обширну критичну інформацію про основні віхи 
розвитку української культури, ілюструючи її лаконічною антологією 
української літератури нового періоду. 

 
–––––––––––––––––––––––––––– 

 
1. В. Я. АБН (Антибольшевицький Бльок Народів) / Я. В. // Енцикло-

педія Українознавства. Перевидання в Україні. – Львів, 1993. – 
Т. 1. – С. 11. 

2. Гресько Михайло. Твори Гі де Мопассана у перекладах і критиці на 
Україні (1883–1960) / Михайло Гресько. – Львів, 1963. 

3. Гресько Михайло. Т. Г. Шевченко французькою мовою (1847–1967). 
Бібліографічний покажчик / Михайло Гресько. – Львів, 1967. – 44 с.  

4. Кравець Ярема. Українські зацікавлення бельгійського професора 
Е. Енса / Ярема Кравець // XXX Наукова Шевченківська конферен-
ція, 27–30 квітня 1993 року. Тези і матеріали. – Донецьк : Донецький 
державний університет, 1993. – С. 194–197.  

5. Кравець Ярема. Бельгійський письменник Франц Елленс і україн-
ська культура // Вісник Львівського університету. Серія філологіч-
на. – Львів, 2003. – С. 377–385.  

6. Réau Louis. La République indépendante de l’Ukraine / Louis Réau. – 
Paris, 1918.  

7. Tougouchi-Gaïannée Marc. U.R.S.S. Face au problème des Nationalités / 
Marc Tougouchi-Gaïannée. – Liège : Ed. Soledi, 1946. – 383 p. 
 
 
 
 
 

 403



UKRAINE, ITS HISTORY, CULTURE AND LITERATURE 
IN THE BELGIAN WORK BY MARC TOUGOUCHI-GAÏANNÉE 

 
Yarema KRAVETS 

 
Marc Tougouchi-Gaïannée’s, a scientist and a sociologist, Belgian research 

that was made half of century ago is a thorough study that contains a lot of referen-
ces to sociological polls; it might be considered one of the most valuable studies of 
oppressed nations of the former USSR. 40 pages of this work deal with Ukraine, its 
history, culture and literature. These chapters are a natural part of Belgian Ukrai-
nian studies that started with articles and translations by professor Eugène Hins, 
publications by Franz Hellens, a writer, and Ukrainian issues of a Belgian-French 
literary magazine “La Nervie” (1928). 

Key words: Belgian Ukrainian studies in French, Marc Tougouchi-Gaïannée, 
national question, Ukraine’s history and culture. 

 
 

УКРАИНА, ЕЕ ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА 
В БЕЛЬГИЙСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ МАРКА ТУГУШИ-ГАЯНЭ 

 
Ярэма КРАВЭЦЬ 

 
Бельгийское исследование ученого-социолога Марка Тугуши-Гаянэ, поя-

вившееся более полстолетия назад, является глубоким изложением материала 
из посылками и на данные социологического опроса. Его можно считать од-
ним из наиболее серьезных исследований, посвященных состоянию угнетен-
ных народов бывшего СССР. Сорок страниц своей работы автор посвятил 
Украине. Эти разделы стали органической частью довольно большой на то 
время франкоязычной украиники начатой статьями и переводами профессора 
Э. Энса, публикациями прозаика Франца Элленса, украинскими выпусками 
бельгийско-французского журнала “La Nervie” (1928). 

Ключевые слова: бельгийская франкоязычная украиника, Марк Тугуши-
Гаянэ, национальный вопрос, история и культура Украины. 
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