
Медична реформа в Україні: право, політика, мораль 
 

 

           171  

 
 

 
 

Олексiй Кресiн,  

доктор юридичних наук, член-кореспондент  

Міжнародної академії порівняльного права,  

завідувач Центру порівняльного правознавства  

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького  

НАН України   

https://doi.org/10.37374/2019-35-20 

 

 

Конституційна спадщина першої 

української політичної еміграції 
 

20 фдовля 2019 омку в хвдгпщкм-
ку кіпрі Коіпріалпраг вігбувпя кіе-
лаомглзи лаукмвзи пдкілао «Кмлпрз-
рууіила пнагцзла Пзйзна Оойзка». 
Оогаліжармомк жатмгу взпрунзйа 
Муліузнайщла оага Коіпріалпрагу жа 
нігрозккз Пмпмйщпрва Укоаїлз в 
Швдуії. Іліуіарзва цмгм номвдгдлля 
жатмгу лайдеайа багармйірлщмку гмп-
йіглзку іпрмоії «кажднзлпщкмї» дкіг-
оауії Бдорійу Хаггкалу. Ммгдоував 
пдкілао гмкрмо ноава (гмкрмо тмлмоіп 
каужа), номсдпмо, кмйзхліи пуггя і 
мкбугпкал Швдуії Фоалк Оормл. У 
омбмрі пдкілаоу вжяйз уфапрщ хвдгпщ-
кі вфдлі – іпрмозкз і коаєжлавуі, а 
ракме нодгправлзкз кіпщкмї гомкагз. 

З впрунлзк пймвмк ла пдкілаоі 
взпрунзв гмймва Муліузнайщлмї оагз 
Коіпріалпрагу Бм Сійвдобдол. Віл 
нігкодпйзв, цм Пзйзн Оойзк є ез-
взк іпрмозфлзк кмпрмк кіе Швдуієы 
і Укоаїлмы. На нмфарку XVIII прм-
йірря Коіпріалпраг, жажлафзв Бм Сій-
вдобдол, прав кіпрмк-нозпралкмк, 
гаваллы гйя укоаїлпщкзт і нмйщпщкзт 
уоягів у дкжзйі – укоаїлпщкмгм гдрщ-
калпщкмгм уоягу і уоягу Рдфі Пмпнм-
йзрмї (кмомйя Сраліпйава Лдцзлпщ-
кмгм), номрдкрмомк якзт взпрунзйа 
Швдуія.  

Пмпмй Укоаїлз у Кмомйівпрві 
Швдуія Ігмо Сагаф жажлафзв, цм у 
XVII – XVIII прмйіррят Швдуія вз-
прунайа пмыжлзкмк Укоаїлз у її бм-
омрщбі жа пвмы гдоеавліпрщ. У 1657 
омуі, жмкодка, Швдуія взжлайа укоаї-
луів (і Віипщкм Занмомжщкд) війщлзк і 
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лікмку лд нігйдгйзк лаомгмк, а у 
1709 омуі вжяйа ла пдбд жмбмв’яжалля 
цмгм кіелаомглм-ноавмвмї нігрозк-
кз укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі. І лзлі 
Швдуія є мглзк ж нмпйігмвлзт пмыж-
лзків Укоаїлз в її бмомрщбі ж омпіипщ-
кмы агодпієы. І. Сагаф лагмймпзв ла 
гдкмкоарзфлмку таоакрдоі «Пакрів і 
кмлпрзрууіи…» 1710 о., які взндодгз-
йз пвіи фап, жмкодка у нзраллят нм-
гійу гдоеавлмї вйагз. 

Дмкрмо ыозгзфлзт лаук, фйдл-
кмодпнмлгдлр Міелаомглмї акагдкії 
нмоівляйщлмгм ноава, кдоівлзк Цдлроу 
нмоівляйщлмгм ноавмжлавпрва Ілпрзру-
ру гдоеавз і ноава ік. В. М. Км-
одущкмгм НАН Укоаїлз Ойдкпіи Код-
піл взпрунзв ж гмнмвіггы «Укоаїлпщ-
км-хвдгпщкі віглмпзлз і гмгмвмоз в 
XVII – XVIII прмйіррят». Віл жажла-
фзв, цм укоаїлпщкм-хвдгпщкі нмйірзф-
лі віглмпзлз номрягмк ущмгм ндоімгу 
омжнмфайзпя цмлаиніжліхд у 1631 
омуі и пуномвмгеувайзпя сакрзфлзк 
взжлалляк Занмомжщкмї Сіфі гдоеа-
вмы. Віглмпзлз Віипщка Занмомжщкмгм 

як уед одайщлмї гдоеавз ж Швдуієы 
вігмкі нмфзлаыфз ж 1651 омку. В лзт 
укоаїлпщка прмомла лакагайапя мроз-
карз гаоалрії пвмєї гдоеавлмпрі ніг 
номрдкрмоармк мглмгм фз гвмт кмлао-
тів. Айд мпмбйзвмпрі нмйірзфлмгм ра 
дкмлмкіфлмгм омжвзрку Швдуії ра її 
пмыжлзків взкйзкайз їт нодрдлжії ла 
жатіглмукоаїлпщкі ждкйі, цм омбзйм 
лдкмейзвзк укйагдлля нмвлмуіллмгм 
нмйірзфлмгм гмгмвмоу.  

 
Пмгіблмы буйа пзруауія в укоаї-

лпщкм-хвдгпщкзт віглмпзлат у 1708 – 
1709 оо., кмйз Швдуія взпрунзйа 
гаоалрмк нмпігалля жатіглмукоаїлпщ-
кзт ждкдйщ Ріффы Пмпнмйзрмы. Тмку 
укоаїлпщкм-хвдгпщкі гмгмвмоз XVII – 
нмфарку XVIII пр. кайз йзхд віипщ-
кмвм-ракрзфлзи таоакрдо ра кмомркм-
фаплу гіы. Лзхд козжа ніпйя нмоажкз 
хвдгпщкм-укоаїлпщкзт віипщк і розва-
йд ндодбувалля нмоуф у кдеат Оп-
калпщкмї ікндоії (1709 – 1714 оо.) 
нмпрунмвм ндодрвмозйз хвдгпщкзи 
номрдкрмоар як смоку віипщкмвмгм 
пмыжу ла нмвлмуіллд взжлалля Укоа-
їлз як гдоеавз ра нозвдйз гм укйа-
гдлля гмгмвмоу нмйірзфлмгм таоакрд-
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оу. На еайщ, имгм ікнйдкдлрауія буйа 
гуед мбкдедлмы.  

 
Коік рмгм, бйзжщка жупроіф іж жа-

оубіелмы ноавмвмы куйщруомы ра 
ілхі мбправзлз укоаїлпщкм-
хвдгпщкзт віглмпзл гайз нмхрмвт гм 
ндодгйягу жапаг укоаїлпщкзт гдоеав-
лмпрі и ноава ра нмявз «Дмгмвмоів і 
нмпралмв ноав і вмйщлмпрди Віипщка 
Занмомжщкмгм», вігмкзт як Кмлпрз-
рууія Пзйзна Оойзка 1710 о. 
О. Кодпіл жвдолув увагу ла вігпур-
ліпрщ у оаллщмку Нмвмку фапі фіркмгм 
омжкдеувалля кмлпрзрууіилмгм і кі-
елаомглмгм ноава, фдодж цм гмгмвмоз 
лдпувдодллзт гдоеав ж кмлаотакз 
кайз нмгвіилзи ноавмвзи таоакрдо. 
Віл жажлафзв, цм «Дмгмвмоз і нмпра-
лмвз…» оажмк ж кмлсіокауіилзк і 
апдкуоауіилзк гзнймкакз Каойа ХІІ 
є лд йзхд нак’яркмы укоаїлпщкмгм 
кмлпрзрууімлайіжку, айд ракме гмгм-
вмомк кіе Віипщкмк Занмомжщкзк ра 
имгм номрдкрмомк, кмомйдк Швдуії. 

Бдорій Хаггкал (Швдуія) взпру-
нзв ж гмнмвіггы «Віг Коіпріалпрага 
гм Срмкгмйщка – Пзйзн Оойзк ра 
имгм уояг в дкжзйі у 1719 – 1720 ом-
кат».  

На имгм гукку, Кмлпрзрууіы Пз-
йзна Оойзка, кмейзвм, пйіг вваеарз 
ндохмы лмвмфаплмы кмлпрзрууієы в 
пвірі. Віл жажлафзв, цм у 1714 о. в 
дкігоауіы гм Швдуії взїтайм бйзжщкм 
пмомка укоаїлуів ла фмйі ж гдрщкалмк 
П. Оойзкмк. У 1715 о. вмлз ндодбу-
вайз у Шроайщжулгі (Пмкдоалія, лз-
лі у пкйагі ФРН), а жгмгмк у Іпрагі 
ра Срмкгмйщкі. Сак П. Оойзк ж 
пік’єы ж 1716 нм 1719 оо. номезвав у 
Коіпріалпрагі, а у 1719 – 1720 оо. – у 
Срмкгмйщкі. Б. Хаггкал омжнмвів ном 
нігрозкку укоаїлпщкмї дкігоауії ж 
бмку Швдуії ра її кмелмвйагуів, а 
ракме ном нйалз П. Оойзка цмгм 
смокувалля євомндипщкмї алрзомпіи-
пщкмї кмайіуії.   

Дмкрмо Фоалк Оормл (Швдуія) 
взпрунзв ж гмнмвіггы «‖Коаїла кає 
жаплмвуварзпя ла ноаві‖: лаомгедлля 
ілпрзруру мкбугпкала ра имгм омйщ у 
пнозяллі вдотмвдлпрву ноава». Змк-
одка, віл жажлафзв, цм у ндоімг ндод-
бувалля уоягів кмомйя Каойа ХІІ і 
гдрщкала Пзйзна Оойзка в Бдлгдоат 
у 1709 – 1714 оо. рак жаомгзйзпя гва 
кйыфмвзт кмлуднрз нубйіфлмгм ноава 
– кмлпрзрууія ра ілпрзрур 
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мкбугпкала. На имгм гукку, «Пакрз і 
кмлпрзрууії…» 1710 о. прайз мглієы ж 
ндохзт у пвірі кмлпрзрууіи пуфаплмгм 
рзну, цм ндодгбафайз омжнмгій жакм-
лмгавфмї, взкмлавфмї ра пугмвмї вйа-
гз. З ілхмгм бмку, Каой ХІІ пакд в 
Бдлгдоат вндохд в пвірі псмокував 
кмлуднр ілпрзруру мкбугпкала. Як 
гмвмгзв Ф. Оормл, мбзгва кмлуднрз, 
ж мглмгм бмку, взомпйз ла гоулрі віг-
нмвіглзт лауімлайщлзт нмйірзкм-
ноавмвзт роагзуіи, а ж ілхмгм – пра-
йз оджуйщрармк вжаєклзт внйзвів 

хвдгпщкмї, укоаїлпщкмї и руодущкмї 
куйщруо.   

Взпрунз взкйзкайз розвайу гзп-
купіы уфаплзків. Піг фап жатмгу буйм 
нодгправйдлм гмкукдлрз хвдгпщкзт 
аотівів, а ракме хвдгпщку лаукмву 
йірдоаруоу, нозпвяфдлу ндодбуваллы 
уоягу Пзйзна Оойзка у Швдуії. 
Уфаплзкз пдкілаоу вхалувайз 
нак’ярщ Пзйзна Оойзка бійя бугзл-
ку, гд віл ж пік’єы езв у 1716 – 
1719 о., ра нак’ярлзка Кмлпрзрууії 
1710 омку. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


