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українських учених у еміграції 

Жзрря, рвмофіпрщ і гмйя взгар-
лзт нодгправлзків укоаїлпщкмї ноа-
вмвмї гуккз в дкігоауії, багарм ноаущ 
якзт гм ущмгм фапу жайзхаырщпя 
каймвігмкзкз, є фапрзлмы укоаїлпщ-
кмї іпрмоії. Дмпйігедлля рвмофмї пна-
гцзлз дкігоалрпщкзт уфдлзт-
ноавлзків – уд лд йзхд номяв нмва-
гз гм кзлуйзт нмкмйілщ, лд йзхд 
гмйуфдлля гм мб’єклмгм капзву 
жлалщ, првмодлмгм в дкігоауії, айд и 
кмейзва вігнмвігщ ла номбйдкз ра 
взкйзкз в гдоеавлм-ноавмвмку омж-
взрку пуфаплмї Укоаїлз.  

Взжлафдлля ыозгзфлзт козрдоі-
їв муілкз рзт фз ілхзт нмлярщ є 
розваймы лдвзоіхдлмы номбйдкмы 
ноава, а пуб’єкрзвлмї вмйі жакмлмга-
вуя фз вфдлмгм в муілуі іпрмоії ноа-
вмвзт уфдлщ і рйукафдллі оіжлзт нм-
лярщ лд оігкм жлафлм бійщхд, ліе 
ыозгзфлмї ймгікз. Дмпрарлщм пкйаг-
лм жапрмпмвуварз козрдоії пуфаплмпрі 
гм гдоеавлм-ноавмвзт рдмоіи прмйір-
лщмї гавлмпрі, номрд в бійщхмпрі вз-
нагків ракд нмоівлялля є кмейзвзк 
і лдмбтіглзк. 

Фмока ноавмвмї мпвірз ндодгба-
фає жкіцдлля акудлрів у ніггмрмвуі 
ыозгзфлзт кагоів іж сатівуів р.жв. 
гдоеавлм-пзймвмгм бймку гм ноавлз-
ків, гмрмвзт ноауыварз в гайужі жатз-
пру ноав і пвмбмг йыгзлз и гомкагя-
лзла, вдпрз омбмру ж ноавмвмгм впдм-
буфу лапдйдлля, мпмбйзвм гірди ра 
кмймгі, пноякмвуварз пвмї жупзййя ла 
номсійакрзку ра жанмбігалля номрз-
ноавлмї нмвдгілкз, жкдлхдлля оівля 
козкілмгдллмпрі у пупнійщпрві, взтм-
валля нмвагз гм ноава, жакмлу, омж-
бугмвз ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва жагаймк. 

Мдрмгмймгіфлмы мплмвмы галмї 
праррі прайз ноауі Б. Алгоупзхзла, 
В. Бабкіла, І. Бмика, В. Гмлфаодлка, 
Ю. Додвліущкмгм, В. Єокмйаєва, 
О. Заифук, А. Івалмвмї, О. Ммхак, 
Н. Оліцдлкм, Н. Паотмкдлкм, В. Пм-
руйщлзущкмгм, І. Скуоармвзф, Р. Срд-
салфука, О. Тмкаофук, Я. Туофзл 
І. Упдлка, Ю. Шдкхуфдлка ра ілхзт. 
Ддоеавлі ра ноавмві кмлуднуії укоаї-
лпщкзт уфдлзт у дкігоауії кіевмєллм-
гм ндоімгу, ла лаху гукку, кмеурщ 
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прарз рзкз жапагакз, алайіж якзт 
гмжвмйзрщ нмгйзбзрз жлалля ном іп-
рмозфлі ндодгукмвз пуфаплзт ном-
бйдк в укоаїлпщкмку гдоеавм- ра 
ноавмрвмодллі.   

Звдолдлля гм лаукмвм-
рдмодрзфлмї пнагцзлз ноавлзків у 
дкігоауії жгіиплыєрщпя ж кдрмы взпві-
рйдлля багармгм оіжлмкалірря і гйз-
бзлз гдоеавлм-ноавмвзт гмкрозл і 
номдкрів нмжа кдеакз Укоаїлз.    
Наукмвм-ноавмвзи алайіж пніввіглм-
хдлля гдоеавз і ноава, жгіиплдлзи 
укоаїлпщкзкз вфдлзкз-дкігоалракз, 
абпмйырлм взноавгав пдбд ж кілуя   
80-т оо. ХХ пр.; уд оуилауія кмкуліп-
рзфлмї пзпрдкз, роуглмці нмбугмвз 
ноавмвмї гдоеавз в нмпроагялпщкіи 
Укоаїлі.  

Укоаїлпщкі ноавлзкз в дкігоауії 
взпрунайз нозтзйщлзкакз вфдлля 
ном ноавмву гдоеаву, жмкодка  В. 
Сраомпмйщпщкзи  лажзвав її лаивз-
цмы смокмы омжвзрку ілпрзруру 
гдоеавз. Ю. Додвліущкзи жажлафає, 
цм ноакрзфлд жлафдлля кмлуднуії 
ноавмвмї гдоеавз жукмвйыєрщпя врі-
йдлляк номгодпзвлзт жгмбурків йыг-
прва у гдоеавліи ра ноавмвіи псдоат, 
а взрвмодлі и урвдогедлі в дкігоауії 
нмгйягз ла ноавмву гдоеаву, ноава і 
пвмбмгз йыгзлз, ж нмгйягу вфдлмгм, 
нмродбуырщ нмгайщхмгм мпкзпйдлля 
[3, п. 125]. 

Я. Туофзл гдрайщлм гмпйігзйа 
омжукілля кардгмоії «ноавмва гдоеа-
ва» О. Еитдйщкалмк. Зкіпр ноавмвмї 
гдоеавз кзпйзрдйщ вбафав у мплмвм-
нмймелмку нозлузні нігжакмллмпрі 
гдоеавлмї вйагз, взпрунав жа мбкд-
едлу псдоу її гіяйщлмпрі ра був кард-
гмозфлзк номрзвлзкмк акрзвлмгм 
вроуфалля гдоеавз в упі псдоз пуп-
нійщлмгм езрря. Ддоеава нмвзлла 
кмлромйыварз пупнійщлд езрря у 
псдоі вйаплмї бджндкз, айд мглмфаплм 
лагаварз кмейзвіпрщ ілгзвігак ра 
пупнійщлзк гоунак рвмозрз вйаплі 
аврмлмкії [10, п. 26; 4, п. 22]. 

О. Еитдйщкал лагмймхував ла 
нмродбі вігнмвіглмпрі  взкмг гдоеав-
лмгм жагайу, взкмг, які гдоеава, як 
пупнійщлзи кмйдкрзв, кає ноавм пра-
взрз гйя  оауімлайщлмгм взоіхдлля 

пноав у впіт гайужят пвмєї нмйірзкз, 
гм взоіхдлля лагваейзвмгм нзралля 
ном ноава, які гомкагялз нмвзллі 
карз ноз акрзвліи уфапрі в нубйіфлзт 
пноават гдоеавз [5, п. 23]. 

Ю. Додвліущкзи  взжлафзв коз-
рдоії омжукілля нмлярря «гдоеава» 
В. Сраомпмйщпщкзк – уд гоуна йыгди, 
цм є сакрзфлзк лмпієк гдоеавлмї 
вйагз; жакмлмгавфа вйага як рвмодущ 
лмок гдоеавлмгм ноава, нмвзлла ві-
гмбоаеарз ноаглдлля пупнійщпрва 
(пмуіайщлзт гоун); одайіжмвуварз, в 
ндоху фдогу, нмродбз ра ігдї, бмомрщ-
бу ра куйщруоу лаомгу. У ндвлмку 
омжукіллі їт ноавмрвмофіпрщ є «ілгз-
вігуайщлзк взрвмомк». В. Сраомпмйщ-
пщкзи омжгйягав кмейзвіпрщ лапрал-
ля мпмбйзвзт мбправзл,  кмйз вйага 
кмед жгіиплыварз пвмы нмйірзку, 
вігнмвіглм, як рмгм взкагає пзруауія, 
лджваеаыфз ла вмйы пупнійщпрва [3, 
п. 125]. 

Бугщ-які лаукмві взплмвкз, жлал-
ля, ужагайщлдлля мнзоаырщпя ла пзп-
рдку сакрів. В іпрмозкм-ноавмвіи 
лаууі ж’япувалля, пзпрдкарзжауія і 
гмпйігедлля сакрів є пкйаглзк жа-
вгалляк. Поз вігрвмодллі іпрмоії 
укоаїлпщкмї іпрмозкм-ноавмвмї гуккз 
лд кмейзвм лд воатмвуварз пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлу і пупнійщлм-нмйірзфлу 
пзруауіы в  гдоеаві.  

На гукку В. Сраомпмйщпщкмгм, 
жакмлмгавфзи номудп ндодгбафає ном-
рзправйдлля ілрдодпів ноавйяфмгм 
кйапу, якзи вігмбоаеає «вмйы гдо-
еавз», і одхрз гомкагял. Поз ущмку 
игд бмомрщба жа ноавм, жа жкіпр ноа-
вмвзт лмок, а рмку іплує ікмвіоліпрщ 
нмоухдлля жакмллмпрі могалакз гдо-
еавз. Аврмо лагмймхував ла кмейз-
вмпрі жатзпру жакмллмпрі рієы фапрз-
лмы пупнійщпрва, цм лд є нодгправлз-
какз вйагз. Віг пзйз, могаліжмвалмп-
рі, длдогії взпруну галмї фапрзлз жа-
йдезрщ, лапкійщкз жатзпр жакмллмпрі 
бугд упніхлзк, одайіжмвалзк [3, 
п. 125]. 

З нмгйягу О. Еитдйщкала, гдо-
еава – уд нмпріилзи, розвайзи, пні-
йщлм-езрймвзи упроіи війщлзт йы-
гди-гомкагял ла мкодкіи рдозрмоії, 
унмоягкмвалзи і мфмйывалзи єгз-
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лмы лаивзцмы вйагмы ноз акрзвліи 
уфапрі гомкагял у вігнмвіглзт смо-
кат, ж ноавмк уноавйілля у гдоеаві 
ж кдрмы жагмвмйдлля гутмвлзт ра 
дкмлмкіфлзт нмродб оіжлзт кардгмоіи 
лапдйдлля гдоеавз, жатзпру влуроі-
хлщмї і жмвліхлщмї бджндкз гдоеавз, 
жабджндфдлля ілгзвігуайщлзт пвмбмг 
гомкагял ра їт лджайделзт гомкаг-
пщкзт мб’єглалщ у гмпнмгаопщкмку ра 
куйщруолм-гутмвлмку езррі [10, 
п. 24].  

Віглмпзлз, які іплувайз гм кмкд-
лру првмодлля гдоеавз, номгмвеуырщ 
омжвзварзпя. Пмява лмвзт віглмпзл 
нмвзлла жгіиплыварзпщ жа жгмгмы 
гдоеавз ра ніг її кмлромйдк, нзпав С. 
Дліпроялпщкзи. Вмлз каырщ одгуйы-
варзпя гдоеавлзкз лмокакз, гмймв-
лзк жавгалляк якзт є одгуйывалля 
гіи гдоеавлмгм анаоару, а жгмгмк 
нмвзлла вігбурзпя могаліжауія пмуіа-
йщлм-дрзфлзт віглмпзлз кіе оіжлзкз 
пмуіайщлзкз гоунакз. Ддоеава, нігк-
одпйывав уфдлзи,  нмвзлла жакоінзрз 
пмуіайщлм-дрзфлі лмокз, які іплувайз 
цд гм її урвмодлля [6].  

Іпрмозфла жапйуга С. Шдйутіла 
нмйягає в мбґоулруваллі лзк ндвлмгм 
нігтмгу гм взвфдлля ноава, рйука-
фдлля ноава, алайіжі ваейзвмї ном-
бйдкз вжаєкмжв’яжку ноава ра пупні-
йщпрва, жукмвйдлмпрі ноава сакрзф-
лзкз пупнійщлзкз віглмпзлакз. 
«Ддоеава – пд мглм іж лаипкйагліхзт 
пмуіайщлзт явзц, рм бдж ноава лд 
кмед бурз лі мглмї гдоеавз», – нігк-
одпйывав лаукмвдущ [12, аок. 2]. Бдж 
ноава лд кмед іплуварз гдоеавз, ом-
жкіокмвував ноавлзк. Ддоеава  впд-
біфлм, гйзбмкм и хзомкм мтмнйыє 
пвмїк внйзвмк упіт йыгди, цм ном-
езваырщ ла її рдозрмоії, «йыгз ез-
вурщ в її мрмфдллі ра її аркмпсдомы як 
абпмйырлмы ндодгукмвмы пвмгм іплу-
валля, омжвзрку і жагмвмйдлля впіт 
кардоіайщлзт і гутмвлзт нмродб ра 
ілрдодпів, які ланмвлыырщ езрря». 
Упі пмуіайщлі могаліжауії, цм іплуырщ 
у гдоеаві  в жлафліи кіоі жайдеарщ віг 
лдї. Якцм мкодка могаліжауія взтм-
гзрщ жа кдеі гдоеавз, вмла лд кмед 
нмвліпры іжмйыварзпя, ндодбуваыфз ж 
лды в ндвлзт ноавмвзт віглмпзлат. 

Ддоеава, ж нмгйягу С.Шдйутіла, гйя 
йыгди вігігоає лапрійщкз ваейзву и 
жлафлу омйщ, цм вмлз жмбмв’яжалі 
гбарз ном її пзйу, номувіралля, «бм 
рійщкз в ліи вмлз кмеурщ жлаирз пмбі 
пвмбмгу і жапмбз гм впіт пмуіайщлзт 
гмпяглдлщ, бдж якзт лд кмед бурз лі 
мпмбзпрзт гмпяглдлщ, лі гомкагпщкмгм 
бйага, лі лавірщ мпмбзпрмгм цапря» 
[11, аок. 3].  

Суфаплд омжукілля пніввіглм-
хдлля гдоеавз ра ноава жвмгзрщпя гм 
лапрунлмї гуккз: гдоеава в мпмбі 
жакмлмгавфзт могалів нозикає, жкі-
лыє, пкапмвує лмокз ноава, смокуы-
фз рзк пакзк вйаплу пзпрдку жакм-
лмгавпрва, фдодж могалз взкмлавфмї 
вйагз одайіжмвує лаявлі лмокз, а 
фдодж пзпрдку пугмвзт, ілхзт ноавм-
мтмомллзт могалів жабджндфує гдоеа-
влзи жатзпр ноавмвзт лмок. Вігнмві-
глм ноавм внйзває ла гдоеаву фдодж 
ноавмві акрз, цм впралмвйыырщ смо-
ку гдоеавз, пзпрдку могалів гдоеав-
лмї вйагз, нмоягмк їт смокувалля, 
ноавмві нозлузнз їт гіяйщлмпрі, 
проукруоу, кмкндрдлуіы, нмвлмва-
едлля, ноава ра мбмв’яжкз нмпагмвзт 
мпіб.  

Щмгм лмок ноава, рм С. Дліпр-
оялпщкзи взжлафзв їт жагайщлу кдру, 
цм нмйягає в лавдгдллі гомкагпщкмгм 
йагу;  вйаплд ноавмві лмокз жанмв-
лыырщ мб’єк нмжзрзвлмгм ноава в 
гдоеаві. Такзк фзлмк, ноавм – уд 
«пупнійщлзи нмоягмк пмуіайщлмгм 
жв’яжку»  [2, п. 48]. Супнійщлзи нмоя-
гмк, ла гукку С. Дліпроялпщкмгм, 
мбукмвйдлзи ноаглдлляк вжаєкмгм-
нмкмгз ра жабджндфдлля мтмомлз, «уы 
гмнмкмгу ра мтмомлу вмлз гаырщ пмбі 
вжаєклм, рмбрм уійзи пупнійщлзи 
жв’яжмк урвмоыє пмбмы пзйу, яку пак 
нмвзлдл омжнмгійзрз кіе пвмїкз 
фйдлакз гйя рмгм, цмб лагарз пвмїк 
фйдлак рд, цм їк лайдезрщпя, ра ж 
гоугмгм бмку взкагарз ра мфікуварз, 
цм кмела йыгзла жомбзйа віг пдбд 
рд, цм родба гйя рмгм, цмб упі кайз 
пнійщлу гмнмкмгу ра пнійщлу мтмом-
лу». Щмб ракзи йаг ндодрвмозвпя в 
езррєву гіипліпрщ, кмедл пупнійщлзи 
жв’яжмк нмвзлдл карз вігнмвіглу мо-
галіжауіы (гдоеаву), рмку ноавм є 
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могаліжмвалзк гомкагпщкзк нмояг-
кмк [2, п. 48, 49]. 

Поавм як нозкупмва, пмуіайщла 
лмока могаліжауії, а рмфліхд кммогз-
лауії ілрдодпів ґоулрує пвмы нозку-
пмву мбмв’яжкмвіпрщ ла жмвліхлщмку 
аврмозрдрі, жажлафає С. Шдйутіл, 
рака взкмга мбукмвйдла жагайщлзк 
нозкупмк гйя впіт йыгди, ж-нмкіе 
якзт лд впі мглакмвм номявйяырщ 
вмйы і лд впі жгарлі ноавзйщлм омжу-
кірз лмокз ноава, тмф ж ілхмгм бмку, 
пуб’єкрзвлм уійкмк гмбомпмвіплм 
кмеурщ упвігмкйыварз рі фз ілхі 
ноавмві віглмпзлз. С. Шдйутіл кмлп-
рарував, цм мбмв’яжкмвзк гйя впіт 
жмвліхлік аврмозрдрмк,  якзи гає 
палкуіы мбмв’яжкмвмпрі пвмїк жмвлі-
хлік нозкупмк, кмеурщ бурз гдоеа-
ва, удоква, гомкага. Поавмві упралм-
вз, цм првмоыырщ пмуіайщлі лмокз 
нмжзрзвлмгм впралмвйдлмгм ноава, 
ракі як нознзпз вйагз, цм є аврмоз-
рдрлзк нодгправлзурвмк рієї фз іл-
хмї пмуіайщлмї могаліжауії і впралмв-
йыє в кдеат пвмїт нмвлмваедлщ пм-
уіайщлі лмокз ра ыозгзфлі жвзфаї, 
які взлзкаырщ ж нодудгдлрів, палкуі-
млуырщпя аврмозрдрмк жагайщлмвз-
жлалмї пупнійщлмї ноакрзкз в езррі. 
На нознзпз вйагз првмоыє внйзв 
ноавмпвігмкіпрщ могалів вйагз, ла 
ноавмві жвзфаї – ноавмпвігмкіпрщ 
лаомгу [9, п. 110].  

В укоаїлпщкзт гдоеавмрвмофзт 
номдкрат налувайа гукка, цм жапрм-
пувалля ноава кмейзвд рійщкз гйя 
оівлзт пуб’єкрів ноавмвіглмпзл – 
війщлзт йыгди, а пакмодайіжауія пвм-
бмгз вігбуваєрщпя йзхд жавгякз іл-
гзвігуайщлзк жупзййяк мпмбз [1, 
п. 387].  

Опмба – уд йыгзла як пуб’єкр ві-
глмпзл і пвігмкмї гіяйщлмпрі, яка омж-
взлуйапя в пупнійщпрві, номихйа дра-
нз пмуіайіжауії у впіт апндкрат, у рм-
ку фзпйі і ноавмвмку ра лабуйа жгар-
лмпрі фзлзрз пвігмку, вмйщмву гіяйщ-
ліпрщ. Зажлафдлзк нмлярряк ж’япм-
вуєрщпя пмуіайщла якіпрщ йыгпщкмгм 
ілгзвіга, жайуфдлмгм в гомкагпщкі 
віглмпзлз, акрзвліпрщ якмгм номявйя-
єрщпя в имгм езррєвіи нмжзуії, в упві-
гмкйдллі пвмгм нмймедлля і кіпуя в 

пупнійщпрві, цм омжвзваєрщпя [7, 
п. 377]. 

Лыгзла нмлярря хзохд, ліе 
мпмба. Цд кардгмоія пнійщлмї вйапрз-
вмпрі, цм нмєглує в пмбі нмлярря «іл-
гзвіг» і «мпмба». В ноавмвмку жкіпрі 
йыгзла як пуб’єкр ноава мрмрмелы-
єрщпя ж нмлярряк «мпмба». Кйыфмвд в 
ноавмвмку роакруваллі мпмбз – уд 
пмуіайщла уілліпрщ йыгзлз, жавгякз 
якіи вмла взжлаєрщпя пуб’єкрмк оіж-
лмкалірлзт ноав і мбмв'яжків [7, 
п. 377]. 

«Гомкагялзл» – рдокіл, цм мкод-
пйыє ноавмвзи жв’яжмк мпмбз (йыгз-
лз) ж ндвлмы гдоеавмы, якзи ндодг-
бафає лаявліпрщ в мпмбз і гдоеавз 
вжаєклзт лмокарзвлм жакоінйдлзт 
ноав, мбмв’яжків, вігнмвігайщлмпрі [7, 
п. 377].  

Оглзк іж ндохзт в укоаїлпщкіи 
іпрмозкм-ноавмвіи лаууі С. Шдйутіл 
нозгійзв увагу нзралляк жатзпру 
ноав йыгзлз як ла лауімлайщлмку, 
рак і ла кіелаомглмку оівлят. Лыг-
пщка мпмба, нігкодпйывав віл, – уд 
мплмва впякмгм пупнійщпрва; рак гд 
уілуєрщпя мпмба, рак уілуєрщпя і йы-
гзла, і пупнійщпрвм, мглієы ж могалі-
жмвалзт смок якмгм є гдоеава. Ілрд-
одпз пупнійщпрва, а цд бійщхд гдоеа-
вз, як ноавмвмгм явзца, жлафлм вуефі 
і жагаймк мбкдедліхі, ліе ілрдодпз 
мпмбз, фдодж цм ліяк лд кмеурщ ніг-
нмоягкуварз їт [9].   

На гукку ноавлзка, пмуіайщлзи 
могаліжк гдоеавз пкйагаєрщпя ж 
«йыгпщкмгм кардоіайу» як имгм пука. 
Чзк ла взцмку прундлі жлатмгзрщпя 
галзи «пмуіайщлзи кардоіай», рзк 
взца и пука  – пупнійщпрвм, гомка-
гялпрвм, гдоеава. Опкійщкз йыгпщка 
мпмба є мплмвмы ущмгм «йыгпщкмгм 
кардоіайу», нігкодпйыє віл, рм жомжу-
кійм, «…фзк вмла взцд прмїрщ, рзк 
взцд і пупнійщпрвм, фзк лзефд прмїрщ 
йыгпщка мпмба, рзк лзефд и жгомка-
гедлля ракзт мпіб в лаомгі». С. Шд-
йутіл вваеав, цм йыгзла ж  взпмкзк 
оівлдк ноавмпвігмкмпрі, яка жгмбува-
єрщпя жлалляк і упвігмкйдлляк ноа-
ва, урвмоыє гйя пдбд лаихзоху псд-
оу пвмбмгз, йдгхд вігхукає ґоулр 
гйя лджайделмпрі и бмомрщбз номрз 
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лапзйщпрва ра нмлдвмйдлля, а ракме 
жлатмгзрщ у оіжлзт вжаєкмвіглмпзлат 
гаоалрії у ноаві [9, п. 108].   

В. Сраомпмйщпщкзи взпрунав ноз-
тзйщлзкмк жатіглмї роагзуії днмтз 
Помпвірлзурва ра мнзоавпя ндодгупік 
ла нозлузнз вдотмвдлпрва ноава ра 
пвмбмгз ілгзвіга [3, п. 138]. 

Взжлаыфз йыгзлу ра її мпмбзп-
ріпрщ лаибійщхмы уілліпры у ноавм-
віи гдоеаві, лаукмвдущ взгійяв нмйі-
рзфлі ра пупнійщлі ноава. Опмбйзвіпрщ 
нмйягає в рдмодрзфлмку взжлаллі їт 
лаиваейзвіхзкз і лаипзйщліхзкз. 
Вмлз нмвзллі бурз козрдоієк муілкз 
впщмгм жакмлмгавпрва, впралмвйыварз 
имгм ланоякз і кдеі, які лд кмед 
нмоухуварз емгдл лмокарзвлм-
ноавмвзи акр [3, п. 129]. 

В. Сраомпмйщпщкзи взжлафав нм-
лярря «йыгзла», як лмпіи одайщлзт 
ілрдодпів, які жгмбувайз ноавмвд вз-
жлалля ра мтмомлу. Окодка кардгмоія 
«ноавла мпмба» кмейзва йзхд в омж-
взлуріи ноавмвіи пзпрдкі. Віл омжг-
йягав уд нмлярря ж гвмт прмоіл. Пм 
ндохд, «...вмлм прайм оіжлзрзпя віг 
нозомглмгм нмлярря йыгзлз фдодж рд, 
цм лд кмела йыгзла буйа лмпієк 
ноавммтмомллзт ілрдодпів, пуб’єкрмк 
ноав. Буйз йыгз, які лд буйз лзкз в 
мбйзффі ноава, лд буйз «ноавлзкз 
мпмбакз». Пм гоугд, «…ноавм прайм 
гаварз мтмомлу ілрдодпак, лд 
жв’яжалзк ж сіжзфлмы йыгзлмы. Сд 
праймпя ракзк пнмпмбмк, цм ноавм 
рвмозйм «абпроакрлм хруфлі мпмбз», 
якзкз лд буйз сіжзфлі йыгз, «ноавлі 
мпмбз» в рдтліфлмку омжукіллы». У 
омжвзлдлзт ноавмвзт пзпрдкат, првд-
огеує уфдлзи, нмлярря «мпмба» ймгі-
флм ндодгує нмлярры «йыгзла», мпкі-
йщкз мпраллє є взгмк «мпмбз». Помрд 
в іпрмозфліи гіиплмпрі йыгзла прмїрщ 
нмндодгу «мпмбз». Фіжзфлзк лмпієк 
нозомглзт йыгпщкзт ілрдодпів буйм 
хвзгхд ноавмвд нмлярря мпмбз; «пд 
ноавлд нмлярря жомгзймпя гйя ноак-
рзфлзт нмродб езвзт йыгди, гйя 
рмгм, цмбз рдтліфлм коацд уйахрува-
рз мтмомлу, яку гавайм пупнійщпрвм 
жапмбмк ноава нозжлалзк пмбмы іл-
рдодпак». Офдвзглм, ж нмгйягу В. 
Сраомпмйщпщкмгм, уд буйз ндох жа 

впд, єгзлі нмродбз гйя упіт фйдлів 
пупнійщпрва. Пмхрмвтмк гм омжвзрку 
ноава був нозомглзи удлро нмродб 
«езва, сіжзфла йыгзла»  [8, п. 141-
142]. 

Ддоеава, як умпмбйдлля ноавм-
нмоягку, цмб одайіжуварз пвмї жа-
вгалля, гмпягрз нмправйдлмї кдрз 
нмвзлла бджандйяуіилм гмрозкуварз-
пя хзомкмгм нозлузну нмвлмї пмуіа-
йщлмї пноавдгйзвмпрі, нзпав О. Еитд-
йщкал. Оплмвмы бугщ-якмгм пупнійщп-
рва ноавлзк вваеає війщлу йыгзлу, 
яка нмвзлла вмймгірз кмейзвмпрякз 
гйя одайіжауії пвмїт жгіблмпрди, взкм-
лалля езррєвзт жавгалщ, «як омжукла 
іпрмра війщлм єгларзпя ж ілхзкз мпм-
бакз». Ддоеава нмвзлла мтмомлярз, 
нігрозкуварз, жабджндфуварз уд ноаг-
лдлля, првмоыыфз ра улмокмвуыфз 
гйя пупнійщлмї кмозпрі ракзи «нмоя-
гмк пнівіплувалля війщлзт гомкагял», 
цм ндодхкмгеає жймвезваллы мпм-
бзпрмы вмйды, кмйз номрзноавла гія 
лдпд жагомжу мкодкзк гомкагялак і 
пупнійщлм-гдоеавлмку жагайу [5, 
п. 39]. Дм ракмгм ноавмнмоягку вфд-
лзи віглмпзв у рмку фзпйі и оіжлмка-
лірлі дкмлмкіфлі мбкдедлля цмгм 
вфзлків війщлмї йыгзлз. Рмжвзрмк 
ракмї пзпрдкз вбафав ноз лаявлмпрі 
гвмт нозлузнів: «вйапліпрщ жм-
бмв’яжує», «ноауя жмбмв’яжує». Ці 
мбкдедлля нмвзллі бурз гмуійщлм, 
кмозплм и оауімлайщлм одайіжмвалі, 
«…як ріпліхд пуінйыырщпя лдномгйя-
глм фзпйдллі віглмхдлля у езррі 
куйщруолзт йыгди і ж’єглуырщпя ж 
жагайщлзкз ілрдодпакз пупнійщлмпрз, 
ла кмозпрщ йыгди, цм везваырщ уі-
каві лапйігкз віг узт жв’яжків» [5, 
п. 39-40].  

Такзк фзлмк, гдоеава лд кмед 
іплуварз і сулкуімлуварз нмжа ноа-
вмк. Вжаєкмгія гдоеавз і ноава вз-
тмгзрщ ж рмгм, цм ноавм в ілрдодпат 
мпмбзпрмпрі, пупнійщпрва жабджндфує 
ра мбкдеує гдоеава. Поавм жабджнд-
фує мбкдедлля гдоеавлмгм пвавіййя. 
Ддоеава і ноавм в кмлуднуіят укоаї-
лпщкзт ілрдйдкруайів лауімлайщлм-
гдкмкоарзфлмгм ланояку омжгйяга-
йзпя як вжаєкмнмв’яжалі явзца, цм 
каырщ розвайзи хйят пнійщлмгм іп-
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рмозфлмгм омжвзрку. Їт кмлуднуія 
ноавмвмї гдоеавз впралмвйывайа 
жв’яжмк гдоеавз і ноава, гд мпраллє 
жаикайм гмкілуыфд нмймедлля, а 

йыгзлу, її мпмбзпріпрщ – вваеайз 
лаибійщхмы уілліпры у гдоеаві, пуп-
нійщпрві. 
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цзлі укоаїлпщкзт уфдлзт у дкігоауії 

У праррі номалайіжмвалм нмгйягз укоаїлпщкзт дкігоалрів, ноавлзків жа мпвірмы, 
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Тмкаофук О. В. Сммрлмхдлзд гмпугаопрва з ноава в лауфлм-рдмодрзфдпкмк ла-
пйдгзз укоазлпкзт уфдлшт в ъкзгоаузз 

В прарщд номалайзжзомвалш вжгйягш укоазлпкзт ъкзгоалрмв, ыозпрмв нм мбоа-
жмвалзы, лауфлши нмрдлузай кмрмошт, подгз номфдгм, нмпвяцдл номбйдкак пммрлм-
хдлзя гмпугаопрва з ноава. Онодгдйдлш нмгтмгш кшпйзрдйди к рмйкмвалзы нмлярзи 
«гмпугаопрвм», «ноавм», вжазкмпвяжщ ноава з мбцдпрва. Тдмодрзфдпкмд мпкшпйдлзд 
вжазкмвйзялзя ързт гвут кардгмоіи кмгйм бш пйуезрщ жаймгмк упндхлшт гмпугаопр-
вдллм-ноавмвшт нодмбоажмвалзи. Оркдфдлм, фрм злрдййдкруайш оаппкарозвайз йзф-
лмпрщ как вшпхуы удллмпрщ в гмпугаопрвд. 

Кйыфдвшд пймва: гмпугаопрвм, ноавм, йзфлмпрщ, С. Длзпроялпкзи, О. Эитдйщкал, 
В. Сраомпмйщпкзи, С. Шдйутзл. 

Tokarchuk O. A ratio of the state and the law in scientific-theoretical heritage of 
the Ukrainian scientists in emigration 

In article views of the Ukrainian emigrants, lawyers by education, the scientific 
potential of which, among other things, devoted to problems of a ratio of the state and 
the right are analyzed. Approaches of thinkers to interpretation of concepts "state", 
"law", interrelations of the law and society are defined. Theoretical judgment of 
interference of these categories could serve as guarantee of successful state and legal 
transformations. It is noted that intellectuals considered the personality as the supreme 
value in the state. 

Determination of legal criteria for evaluation of these or those concepts is a long 
unresolved problem of the law and subjective will of the legislator or the scientist in 
assessment of history of legal exercises and interpretation of various concepts is frequent 
much more, then legal logic. It is rather difficult to apply criteria of the present to state 
and legal theories of centenary prescription. However, in most cases such comparison is 
possible and it is necessary. 

The form of legal education assumes the shift of accents in preparation of legal shots. 
From experts of the state and power block to the lawyers ready to work in the field of 
protection of the rights and freedoms of the person and the citizen to conduct work on 
legal training of the population, especially children and youth. Capable to direct the 
efforts to prevention and prevention of illegal behavior, decrease in level of criminality in 
society, education of respect for the right, the law, development of institutes of civil 
society in general. 

The address to scientific-theoretical heritage of lawyers to emigrations is carried out 
for the purpose of illumination of a rich variety and depth of state legal doctrines and 
projects outside Ukraine. The scientific and legal analysis of a ratio of the state and the 
law, which is carried out by the Ukrainian scientists-emigrants was absolutely repaid 
since the end of the 80th of the 20th century; this destruction of a communistic system, 
difficulty of creation of the constitutional state in Post-Soviet Ukraine. 

Any scientific conclusions, knowledge, generalizations lean on the system of the facts. 
In historical and legal science of examination, systematization and a researched of the 
facts is a difficult task. At reproduction of history of Ukrainian of a historical and legal 
thought it is necessary to consider a social and economic and social and political situation 
in the state. 

The state cannot exist and function beyond the law. Interaction of the state and the 
law recognizes that the law for the benefit of the personality provides societies and limits 
the state. The law provides restriction of the state arbitrariness. The state and the law in 
concepts of the Ukrainian intellectuals of the national and democratic direction were 
considered as the interconnected phenomena having a long way of joint historical 
development. Their concept of the constitutional state established connection of the state 
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and the right where the last held a dominant position, and the person, his personality – 
considered the greatest value in the state, society.. 

Key words: state, law, personality, S. Dnistryansky, O. Eykhelman, V. Starosolsky, 
S. Shelukhin 


