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вІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОгО НАУКОвОгО ЖИттЯ 
ПІСЛЯ ДРУгОЇ СвІтОвОЇ вІйНИ: 1945 – 1952

У розвитку науки і української культури зустрічаємо унікальні яви-
ща, які характеризуються багатовимірною діяльністю наукових уста-
нов і університетів та вчених різних галузей науки. Вони мають вплив 
на її подальший розвиток і розвиток національної культури. 

Темою моєї доповіді є відновлення українського наукового життя в 
Німеччині після Другої світової війни. Це був короткий, але перелом-
ний час в українському науковому житті. Маємо на увазі т.зв. “Дi-Пi 
період” чи депівський період (від “DP” – Displaced Persons – переміщені 
особи), що тривав лише 7 років: від 1945 до 1952. З повоєнної 
Німеччини більшість науковців на початку 50-х років емігрували до 
Америки, Канади, Австралії й в інші країни1 і там продовжували 
наукову діяльність, як і діяльність створених ними наукових установ. 
Ця доповідь не включає аналізи українського наукового життя у 
Франції та в Італії.

Можна об’єктивно ствердити, що діяльність відновлених і ново-
посталих наукових установ і високих шкіл у Західній Німеччині була 
своєрідним ренесансом українського наукового життя. Цей розв иток 
наукової діяльности не зупинили винятково трудні матеріяльні і 
суспільні обставини. Не зупинив цього природного розвитку україн-
ського наукового життя і страх перед примусовою депортацією до 
Совєтського Союзу вчених, які народилися і жили в Придніпрянській 
Україні до 1941 року, і за міжнародними угодами підлягати примусовій 
репатріяції “на родіну”. В цей час народилася концепція “вільної 
української науки” як протиставлення до поневоленої науки в радянській 
Україні, де вчені і наукові установи були примушені держатися 
комуністичної ідеології ленінізму і сталінізму. В радянських обставинах 
політичного шантажу і терору був немислимий розвиток свобідного 
наукового досліду. Концепція “вільна українська наука” охоплювала в 
науково-дослідній площині свобідний розвиток різних галузей 
наукового українознавства, а в науково-організаційному аспек ті діяль-
ність українських наукових установ і університетів на еміґрації. 
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Зрозуміння сучасного українського наукового життя в діяспорі 

немислиме без знання і розуміння розвитку наукових установ 
еміґраційного депівського періоду, в якому відновили свою діяльність 
наукові установи, що діяли до 1939 року в Україні і також постали нові 
наукові організації, в яких розвивалися українознавчі дисципліни, 
відбувалися наукові конференції і появлялися наукові видання. Цей 
еміграційний період відіграв ролю моста-лучника між науковими 
традиціями в Україні і на еміґрації в Европі, і пізніше в Америці, Канаді 
й Австралії, куди переїхали українські учені з переселенських таборів 
Д.-П. у Німеччині і Австрії. Вони продовжували діяльність наукових 
установ, що постали і діяли тоді. Важливо підкреслити тяглість і 
нерозривність українських наукових традицій на еміґрації і в діяспорі 
протягом останніх 70 років. Вони були органічним продовженням 
наукових традицій з України доби Грушевського і його наслідників.

Якщо йдеться про наукові традиції на еміґрації і в діяспорі другої 
половини ХХ і початку ХХІ століття, то вони продовжували дві 
основні традиції: київську, репрезентовану Українською Академією 
Наук в 1918 році і Всеукраїнської Академії Наук в 1920-их роках, яка 
відродилася в Українській Вільній Академії Наук в 1945 році Німеччині, 
а згодом продовжувалася в Америці і Канаді, і львівську наукову 
традицію, репрезентовану Науковим Товариством ім. Шевченка у 
Львові, яка продовжувалася у відродженім НТШ в Німеччині в 1947 
році, а згодом в НТШ в Америці, Канаді й Австралії. Ці дві наукові 
традиції домінують у сучасному українському науковому житті в 
діяспорі. Деякі наукові організації, які постали вже в Америці, 
репрезентують синтезу київсько-львівських наукових традицій. Для 
прикладу можна згадати Українське Історичне Товариство, яке постало 
в 1965 році. Цікаво згадати, що НТШ, УВАН і УІТ нав’язують до 
наукової спадщини Михайла Грушевського, унікального організатора 
українського наукового життя і найвидатнішого українського 
історика. 

В повоєнній Німеччині і Австрії в таборах Ді-Пі або поза ними 
проживало приблизно понад 200 українських вчених, які стали 
промотором організації наукових установ і високих шкіл в повоєнній 
Німеччині. Знаючи про підневільний стан українського наукового 
життя в совєтській Україні, українські науковці вважали себе амбаса-
дорами незалежної української науки на міжнародному науко вому 
форумі. Вони рішуче виступали проти комуністичної ідеологізації 
наукового життя в Україні і русифікації української національної 
культури. Подібно до часів Грушевського, українські науковці уважали 
своїм священним обов’язком стати в обороні української національної 
культури і української мови, які в радянській Україні були переслідувані. 
Зокрема це відносилося до фальшивих гіпотез радянських істориків 
про спільність походження і єдність російської й української культури 
та спільної “братньої” історії. Одночасно українські вчені хотіли 
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виховати нове покоління дослідників і їм передати своє знання і дослід 
наукової праці. Це саме відносилося до відродженого Українського 
Вільного Університету (УВУ) в Мюнхені й інших високих українських 
шкіл, основна ціль яких була виховати нові кадри українських 
дослідників, що мали прийти на зміну старшій ґенерації українських 
вчених. 

В дослідах українського наукового життя Ді-Пі періоду важливо 
охарактеризувати українські наукові еміґраційні кадри після Другої 
світової війни. Вперше на еміґрації зустрілися науковці різних 
генерацій і різних наукових середовищ. Це були вчені з Придніпрянської 
України, наукові співробітники з ВУАН з 1920-их років і також 
професори різних придніпрянських університетів, наукові співро-
бітники київської партійної совєтської Академії Наук. Опинилися в 
таборах деякі члени Наукового Товариства ім. Шевченка зі Львова і 
наукові співробітники Українського Наукового Інституту в Берліні 
(1926 – 1945) і Варшаві 1930 – 1939), члени празького Українського 
Історично-Філологічного Товариства (1923 – 1944). З Праги туди 
потрапили численні професори і студенти Українського Вільного 
Університету, Української Господарської Академії і Українського 
Технічно-Господарського Інституту з Подєбрад та інших наукових 
установ. Отже в 1940-их роках повоєнної Німеччини в переселенських 
таборах Ді-Пі зустрілися українські вчені з різних українських земель і 
різних осередків еміґрації. Значним чинником були також українські 
студенти, які не змогли закінчити студій під час війни і опинилися поза 
Україною. 

Як можна типологізувати українські наукові установи даного часу? 
Засадничо їх можна поділити на дві основні категорії: 1) наукові 
установи загального і специфічного характеру, і 2) високі школи. Всі ці 
установи мали свої статути і програми, на основі яких провадили свою 
діяльність. 

Збереглася важлива документація про перші концепції організації 
наукового життя в повоєнній Німеччині. Вже декілька місяців після 
капітуляції Німеччини в червні 1945 року в Пляттінґу українські вчені 
відбули наради і застановлялися над відновленням українського 
наукового життя. Це був проєкт представників Українського Технічно-
Господарського Інституту (УТГІ). Проф. Борис Іваницький, проф. 
Андрій Яковлів і інж. Григорій Денисенко підготували окремі записки 
про культурно-освітню і наукову працю в умовах нової повоєнної 
еміґрації2. Проф. Іваницький пропонував створити Українську Наукову 
Раду (Українську Академію), яка опрацювала б загальний плян наукової 
і шкільної діяльности. Основою мали стати як українські професори 
високих шкіл, так і чужинецькі. Цікаво згадати, що проєкт включав 
утворення української бібліотеки й Українського Музею. Організація 
наукової праці і підготовки нових наукових кадрів, розбудова 
українського шкільництва стояли в центрі цього проєкту. Проф. Анд-
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рій Яковлів у своїй доповіді пропонував відновлення Українського 
Ака демічного Комітету, що був заснований в Празі у 1924 р. для 
співпраці в Лізі Націй, і припинив свою діяльність в 1938 році. Комітет 
сповняв ролю координаційного центру українських наукових установ 
до 1938 року3. Український Академічний Комітет мав також репрезен-
тувати українську науку і культуру на міжнародному форумі. Базою 
цього проєкту мав стати професорський колектив УТГІ. 

Другий плян українського наукового життя подав проф. В. Кубі-
йович в 1945 році. Він в’язався із відновленням Мазепино-Могилян-
ської Академії Наук, яка була основана Урядом УНР перед Другою 
світовою війною в 1938 році. Одночасно Кубійович обговорив стан 
української науки на еміґрації і визначив її напрямні в майбутньому, 
підкреслюючи ролю українського університету і потребу осування в 
різних країнах українських наукових інститутів, зокрема в Америці, 
Канаді, Арґентині, Парижі, Римі і Німеччині, які були б подібні до 
передвоєнних наукових інститутів у Берліні і Варшаві. Треба згадати, 
що він відновив діяльність НТШ в Мюнхені в 1947 році і був 
ініціятором і редактором головного наукового проєкту часів Ді-Пі 
періоду – “Енциклопедії Українознавства”, в якій співпрацювали укра-
їнські вчені з різних українських наукових установ і університетів4. 

У 1945 році поруч вищезгаданих проєктів, група українських 
вчених: Петро Курінний, Дмитро Дорошенко, Володимир Міяков-
ський та інші, які проживали в Авґсбурґському таборі, висунули 
концепцію створення Української Вільної Академії Наук, яка мала 
продовжити працю Української Академії Наук з 1918 року, Всеукраїн-
ської Академії Наук 1920-их років, Київського Наукового Товариства 
(1907 – 1921) і Наукового Товариства ім. Шевченка. В грудні 1945 
року вже створено в Авґсбурзі першу групу Академії під назвою “Група 
перед і ранньої історії України” і від того часу УВАН стала першою 
українською центральною установою депівського періоду, яка після 
виїзду Українських учених за океан поширила свою діяльність в Канаді 
й Америці. Важливо згадати, що Центральне Представництво Україн-
ської Еміґрації (ЦПУЕН), створене у 1945 р., визнало УВАН найви-
щою українською науковою установою на еміґрації. Професор Дмитро 
Дорошенко, який очолював Відділ Культури і Освіти ЦПУЕН, був об-
раним першим президентом Академії5. Два роки пізніше відновило 
свою діяльність в Мюнхені НТШ, головним промотором якого став 
Володимир Кубійович і інші члени львівського НТШ. Також на еміґра-
ції відновили свою діяльність українські високі школи УВУ і УТГІ і 
повстала нова Українська Висока Економічна Школа (УВЕШ). З нових 
високих шкіл треба згадати Українську Православну Богословську 
Академію і Греко-Католицьку Духовну Семінарію. 

В основному структура українського наукового життя в цьому 
періоді охоплювала українські наукові установи і університети. 
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Таблиця (хронологічна)∗

І.
УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ УСТАНОВИ НА ЕМІҐРАЦІЇ

(Період Ді-Пі, 1945 – 1952)
Червень 1945: Історично-Філологічне Товариство (Баварія, 

Володимир Мія ковський)*;
Листопад 1945: Українська Вільна Академія Наук (Авґсбурґ; 

Дмитро Дорошенко, Петро Курінний, Вадим Щербаківський); 
Листопад 1945: Українське Наукове Товариство (Мюнхен, Вадим 

Щер баківський); 
Червень 1946: Український Чорноморський Інститут (Баварія; Лев 

Биковський, Михайло Міллер);
1946: Український Суходолів Інститут (Тиміш Олексіюк, Лев Би-

ковський)*;
1946: Український Океанічний Інститут (Лев Биковський)*;
1946: Інститут української мартирології (Мюнхен, Олександер 

Оглоблин);
1946: Український Генеалогічний Інститут (Франкфурт, Євген Ар-

хіпенко);
1946: Церковно-археографічна комісія при Апостольській Візи-

тататуpі (Мюнхен, Олександер Оглоблин, Наталія Полонська-Василен-
ко, Василь Лен цик)*;

Березень 1947: Наукове Товариство ім. Шевченка (Мюнхен, 
Володимир Ку бійович, Зенон Кузеля, Іван Раковський)*.

ІІ.
УКРАЇНСЬКІ ВИСОКІ ШКОЛИ НА ЕМІҐРАЦІЇ

(1945 – 1952)
Червень 1945: Український Технічно-Господарський Інститут 

(УТГІ) (Реґенсбурґ, Борис Іваницький)*;
Серпень 1945: Українська Висока Економічна Школа (Мюнхен, 

Михайло Величківський, Борис Мартос);
Листопад 1945: Український Вільний Університет (Мюнхен, Анд-

рій Яковлів, Вадим Щербаківський, Іван Мірчук)*;
Листопад 1945: Греко-Католицька Духовна Семінарія (Баварія, о. 

Василь Лаба);
Листопад 1945: Богословська Педагогічна Академія УАПЦ (Мюн-

хен, Пантелеймон Ковалів, Архиєп. Михаїл). 

З поданої таблиці можна зробити висновок, що Мюнхен став го-
лов ним осередком українського наукового і університетського життя в 
Західній Европі. Двома центральними установами були УВАН і НТШ, 
а з високих українських шкіл УВУ і УТГІ. 

∗ Зірочкою позначено установи, які продовжили свою діяльність в 
цей період.
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Наукові установи займалися науково-дослідчою діяльністю, орга-

нізацією наукових видань і науковими конференціями. Головним зав-
данням УВУ й інших високих шкіл було виховати нові кадри україн-
ських вчених і професіоналістів, які продовжували б діяльність 
наукових установ і університетів та розбудовували українське наукове 
життя і українську національну культуру. Наукові установи і українські 
високі школи започаткували свою організаційну і науково-видавничу 
діяльність, яка була, між іншим, ускладнена браком задовільної фінан-
сової бази. 

Головним середником наукової комунікації були наукові конфе-
ренції і науково-інформаційні видання (напр., бюлетені УВАН, УВУ, 
НТШ і інших установ). 

Тепер коротко про окремі наукові установи. 

Українська Вільна Академія Наук (УВАН)
Академію було засновано 15 листопада 1945 року. В УВАН до 

1946 року діяло вже 12 наукових груп, які начислювали 86 дійсних чле-
нів. Академія мала три роди членів: 1) дійсні члени (академіки); 2) 
члени-кореспонденти; 3) члени-наукові співробітники. 

Згодом за проєктом нового статуту було створено 4 відділи 
УВАН:

1. Історично-філологічно-філософічний;
2. Правничо-економічний;
3. Природознавчий з підрозділом медичних наук;
4. Математичний з підрозділом технічних наук. 
При УВАН створено бібліотеку і архів, започатковано видання 

“Бюлетеню” і “Літопису” і монографічні видання. Основне завдання 
члени Академії бачили в продовженні роботи Всеукраїнської Академії 
Наук у Києві, як центральної наукової установи, що плекала б україн-
ську вільну науку на еміґрації6. З провідних членів Академії слід згада-
ти Дмитра Дорошенка, Олександра Оглоблина, Наталію Полонську-
Василенко, Петра Курінного, Юрія Шевельова, Володимира 
Мія ковського, Леоніда Білецького, Лева Чикаленка, Бориса Крупни-
цького й інших. В УВАН упроваджено такі наукові членські категорії: 
дійсні члени (де-факто академіки), члени-кореспонденти і члени-нау-
кові співробітники. Президія ЦПУЕН 4 червня 1946 року ухвалила 
признати УВАН центральною науковою установою на еміґрації. У 
зв’язку із виїздом українських науковців і першого президента Академії 
проф. Дмитра Дорошенка за океан, було продовжено працю УВАН у 
Канаді й Америці, де вони існують по сьогоднішній день. 

Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ)
За ініціятивою проф. Володимира Кубійовича в Мюнхені 30 берез-

ня 1947 року було відновлено діяльність НТШ, яке очолив проф. Іван. 
Раковський, а генеральним секретарем став Володимир Кубійович. 
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Відновлено львівську структуру Товариства з трьома секціями: Істо-
рично-Філософічній, Філологічній, і Математично-Природописно-
Лікарській. НТШ відновило серійне видання – “Записки НТШ” і 
журнал “Сьогочасне й минуле”, започаткувало видання “Хроніки 
НТШ” та інших публікацій. При секціях діяли численні наукові комі-
сії. Найважливішим науково-ви давничим проєктом НТШ було вже 
згадане започаткування за ініціятивою проф. В. Кубійовича видання 
“Енциклопедії Українознавства”, в якій співпрацювали провідні укра-
їнські вчені на еміґрації. Можна сказати, що ЕУ була найважливішим 
виданням українських вчених Ді-Пі періоду, яка опісля вийшла в гас-
ловій формі в українській і англійській мовах. В НТШ було створено 
“Інститут Енциклопедії” на чолі з професорами Кубійовичем і Зеноном 
Кузелею. При НТШ створено бібліотеку й архів. У зв’язку із виїздом 
членів НТШ за океан, було продов жено працю НТШ в Америці, 
Канаді й Австралії. З провідних членів товариства слід згадати В. 
Кубійовича, З. Кузелю, Я. Пастeрнака, Л. Бі лецького, Я. Падоха, Ю. 
Полянського, М. Чубатого та інших. 

В 1947 році УВАН і НТШ обговорювали питання поєднання 
двох центральних наукових установ в одну. Проте до об’єднання не ді-
йшло через внутрішні непорозуміння7.

Український Вільний Університет (УВУ)
Велику ролю в еміґраційному науковому життя відіграв Український 

Вільний Університет, який до 1944 року діяв на правах повноправного 
університету, визнаного чехословацьким міністерством освіти в Празі. 
З ініціятиви УВУ повстав Музей Визвольної Боротьби в Празі. Після 
1945 року в Німеччині опинилося багато професорів і студентів УВУ. 
Завдяки професорам УВУ Вадимові Щербаківському, Іванові Мір-
чукові та іншим, в листопаді 1945 року в Мюнхені було відновлено 
діяльність університету, з тією ж структурою, як в Празі: було два 
факультети: Філософічний, поділений на різні відділи, і Факультет 
права і суспільно-економічних наук. Завданням УВУ було плекати усі 
галузі наук, зокрема ті, що без посередньо відносяться до українознавства. 
Головна мета університету була підготовити студентів до самостійної 
наукової праці в окремих галузях українознавства, створити кадри 
наукових працівників і спеціялістів в різних академічних дисциплінах. 
В 1944 році в УВУ працювало 44 професори, 16 доцентів і 18 лекторів. 
В роках 1946 – 1948 в УВУ вчилося біля 500 студентів. В 1950 році 
окремим декретом міністерство Освіти й віровизнань визнало УВУ на 
правах приватного університету на рівні інших німецьких університетів. 
В 1948 році при УВУ було засновано Інститут заочного навчання. Слід 
згадати, що в УВУ одержали свої докторати такі видатні вчені як Юрій 
Шевельов, Юрій Бойко, Петро Курінний і інші. УВУ тісто співпрацював 
з НТШ і іншими науковими установами8. 
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Український Технічно-Господарський Інститут (УТГІ)

У Реґенбурзі (Баварія) 26 листопада 1945 року за дозволом амери-
канської окупаційної влади відновив діяльність подєбрадський УТГІ. 
Навчання проводилося на п’ятьох факультетах: економічному, інже-
нерному, лісовому, ветеринарному та фармацевтичному. До 1952 року 
в УТГІ навчалося б. 1200 студентів. Ректорами були проф. В. Дома-
ницький (1945 – 1947) і Ю. Іваницький (1947 – 1952). УТГІ відбував 
також наукові конференції і започаткував видавничу діяльність9.

Професори УТГІ, які переселилися до Америки, в 1951 році за-
снували “Український Технічний Інститут в Нью Йорку”, який продо-
вжував традиції УТГІ. 

Українська Висока Економічна Школа (УВЕШ)
Ініціяторами цієї вищої економічної школи були професори М. 

Величківський, М. Мартос і В. Горбачевський. УВЕШ нав’язував до 
традицій Українського Кооперативного Інституту в Києві з ініціятиви 
відомого економіста проф. М. Туган-Барановського. Завданням Школи 
“підготувати кадри для державних установ та кооперативних і приват-
них підприємств, а також дати своїм студентам практичні знання, які 
допоможуть їм знайти працю не тільки дома, але й на чужині. Статут і 
правильники УВЕШ відповідають статутам і правильникам европей-
ських високих шкіл”10. Ректором став Б. Мартос. УВЕШ начислювала 
приблизно 380 студентів. Школа видавала дипломи доктора економіч-
них наук, інженера-економіста й економістів. 

Інші установи і високі школи
Важливо згадати про постання двох теологічних високих шкіл. 

Українська Греко-Католицька семінарія зорганізувалася з ініціятиви 
Апостольського Візитатора в 1945 році в замку Гіршберґ біля Вальгайму 
і її очолив о. проф. Василь Лаба. Українські студенти богослови могли 
продовжувати їхні студії. В 1946 році в семінарії навчалося на філосо-
фічному і богословському факультетах шістдесят студентів. Вчительській 
збір семінарії складався з 15 викладачів. Отець Василь Лаба в статті 
подає важливі дані про ґенезу цієї Семінарії11. В серпні 1946 року в 
Мюнхені повстала Богословсько-Педагогічна академія Української 
Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) за постановою Собору 
Єпископів УАПЦ. Статут Академії був складений на основі статутів 
Варшавського Богословського факультету і Празького Педагогічного 
інституту. Завданням Академії було “піднесення релігійної освіти та 
розвитку богословської науки”. В склад Академії входили 30 професо-
рів і доцентів. Ректором Академії став проф. П. Ковалів, професор 
УВУ12.

Роля української православної і католицької високих шкіл була ви-
нятково важлива – йшлося про виховання нової ґенерації українських 
православних і греко-католицьких священників. Релігія в житті укра-
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їнських еміґрантів була одним із головних факторів. 

Наукові установи на еміґрації поставали з інціятиви громадських 
установ або індивідуальних вчених. Науковці зокрема звернули увагу 
на дослідження важливих історичних проблем. Наприклад, в 1946 
році за ініціятивою Ліґи Українських Політичних В’язнів в Мюнхені 
було створено Науково-Дослідний Інститут Української Мартирології, 
який очолив відомий історик, бувший професор Київського універси-
тету і професор УВУ Олександер Петрович Оглоблин (Мезько). Голов-
ним завданням Інституту було збирати і видавати документальні мате-
ріяли, які відносяться до мартирології українського народу від 
найдавніших часів до ХХ століття, включаючи етноцид українського 
народу за часів Сталіна і Гітлера. Членами Інституту були зокрема про-
фесори УВУ, яких проф. Оглоблин запросив до співпраці. Хоча ця 
установа не могла розвинути задовільно дослідної і видавничої діяль-
ности, проте сама концепція дослідження української мартирології 
важлива по сьогоднішній день. 

Дослідження історії української Церкви було завданням Церковно-
археографічної комісії, яку в 1944 році заложив у Львові митрополит 
Шептицький, а в 1946 році відновлено її діяльність з участю україн-
ських католицьких і православних істориків. Завдяки індивідуальній 
ініціятиві інженера-економіста і бібліографа Лева Биковського в 
1946-47 роках відновили свою діяльність три інститути: Український 
Чорноморський інститут, Український Океанічний інститут і Ук-
раїнський Суходоловий Інститут. Також в жовтні за ініціятивою проф. 
В. Щербаківського в Мюнхені було основане Українське наукове това-
риство, зорганізоване на зразок львівського НТШ. 

Сьогодні можна лише дивуватися, що приблизно 200 українських 
науковців могли відродити українське наукове життя на еміґрації, і на-
укові установи, які мали визначальний вплив на розвиток українського 
наукового життя в Америці, Канаді й Австралії. Цей ренесанс україн-
ської науки відбувся без огляду на важкі економічні і політичні обста-
вини і примусову репатріяцію до Совєтського союзу. Також це були 
часи переселення українських біженців до різних країн. Грошова ре-
форма в 1947 році завдала важкого удару дальшому розвитку наукової 
діяльности і також діяльности українських еміґраційних громадських і 
інших установ. Через брак відповідних фондів Відділ культури і освіти 
ЦПУЕН був змушений скоротити свій оперативний штаб і звільнити 
з праці багатьох співробітників. З працею цього Відділу, очоленого 
проф. Дмитром Дорошенком, в’язалася розбудова українського науко-
вого життя в Німеччині. 

Проте українські науковці видержали і дальше проводили діяль-
ність. Разом з розвитком наукових установ і університетів розвивалися 
різні ділянки наукового українознавства. УВУ й інші українські високі 
школи зуміли виховати нове покоління українських вчених, які продо-
вжували діяльність українських наукових установ ДП періоду на нових 
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поселеннях за океаном. Постання Гарвардського українознавчого ін-
ституту за ініціятивою проф. О. Пріцака, дійсного члена НТШ і 
УВАН також посередньо в’яжеться з цим періодом. Це можна також 
сказати про КІУС, який постав в головній мірі завдяки діяльності 
Івана Лисяка-Рудницького й інших українських науковців “депівсько-
го періоду” і уродженців Канади. Це явище також ілюструють наукові 
видання, зокрема “Енциклопедія Українознавства” НТШ, започатко-
вана В. Кубійовичем в Німеччині, яка згодом за співпрацею з Канад-
ським інститутом українознавства, появилася багатотомним англомов-
ним виданням в Торонті. В цім найвидатнішому виданні української 
повоєнної еміґрації, співпрацювали українські вчені з різних країн і 
різних наукових установ. Можна ствердити, що це був унікальний про-
ект і найважливіше видання зреалізоване головно вченими “депівсько-
го періоду”.

На закінчення можна сказати, що українські науковці-еміґранти не 
лише причинилися до відродження українського наукового життя на 
еміґрації в повоєнній Німеччині, але зуміли продовжити і розвинути 
українські наукові установи в Америці та Канаді. Будівничі українсько-
го наукового життя представляли різні ґенерації українських вчених з 
Придніпрянської України і Галичини, де належали до НТШ, ВУАН і 
були професорами університетів в Києві, Львові, Харкові та ін. У від-
родженню наукового життя на еміґрації взяли участь професори УВУ, 
УТГІ, Берлінського і Варшавського наукових інститутів та інших уста-
нов. Отже була широка науково-організаційна база продовження нау-
кової діяльности на еміґрації. Це було запорукою успіху. Проте голов-
ною причиною успіху був правдивий ідеалізм українських еміґраційних 
вчених, які не зважаючи на важкі обставини, уважали своїм обов’язком 
відродити українське наукове життя на еміґрації. Це було правдиве від-
родження українського наукового життя як інтеґральної частини укра-
їнської історії і культури. 

Сьогодні заснування першої катедри історії української діяспорі в 
“Острозькій Академії” і розвиток наукових дослідів діяспори в’яжеться 
з цим унікальним періодом розвитку української культури. Можемо 
підкреслити тяглість науково-академічних традицій в материковій і ді-
яспорній Україні. Наукове українське життя на еміґрації і діяспорі є 
інтеґральною частиною історії української культури і заслуговує на все-
бічне наукове вивчення. Я вірю, що оснування катедри історії україн-
ської діяспори в Інституті дослідів діяспори в “Острозькій Академії”, 
буде мати переломовий вплив на дальший розвиток діяспорних студій 
в Україні. 
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